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Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba INTEREUROPA d.d. objavlja 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa za obdobje januar – junij 2014. 
 
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
 
Poročilo je na vpogled na sedežu družbe INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6504 
Koper. 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa za obdobju januar – junij 2014 bo 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si od dne 
28.8.2014. 
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KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA 
 

 

Na razvitih trgih na območju Evropske unije se je v prvem polletju 2014 začela gospodarska 
aktivnost počasi prebujati. Blagovni tokovi na tem območju so se nekoliko okrepili, vendar se 
povečanje količin obdelanih pošiljk ni v celoti odrazilo v prihodkih od prodaje. Naraščajoča 
cenovna konkurenca ter zahteve kupcev po optimiziranju poslovanja in zniževanju logističnih 
stroškov so privedle do vse nižjih prihodkov na enoto. Na zahodnem Balkanu je bila 
gospodarska aktivnost v tem letu še vedno izredno nizka, na Hrvaškem, ki je naš drugi 
najpomembnejši trg, pa se je nadaljevala recesija. Po njenem vstopu v Evropsko unijo se je 
povpraševanje po carinskih storitvah v Sloveniji in na Hrvaškem precej zmanjšalo, zaradi 
česar smo izgubili precejšen del (60 odstotkov) prihodkov iz teh storitev. To je bil še dodaten 
razlog, da smo nadaljevali z optimizacijo in informatizacijo poslovnih procesov, saj smo le na 
ta način lahko učinkovito izpolnjevali zahteve kupcev in hkrati izboljševali profitabilnost 
prihodkov. Na prihodke naše družbe v Ukrajini je vplival politični in vojaški konflikt, saj so 
zaradi tega začeli usihati blagovni tokovi na konfliktnih območjih na JV države, ukrajinska 
valuta pa je v šestih mesecih proti evru izgubila več kot 40 odstotkov vrednosti.  
Na ravni koncerna smo v šestih mesecih ustvarili 70,7 milijona € prihodkov od prodaje, kar je 
11 odstotkov pod načrtovano ravnijo. Načrtovana raven prodaje ni bila dosežena predvsem 
zaradi nenačrtovanih dogajanj v Ukrajini in nepridobljenih novih poslov, s katerimi smo 
načrtovali nadomestiti  zmanjšanje prihodka iz carinskih storitev. Koncern je polletje zaključil 
z 2,4 milijona € dobička iz poslovanja in 0,1 milijona € čistega dobička. V obvladujoči družbi 
Intereuropa d.d. pa je bilo ustvarjenega 1,1 milijona € čistega dobička. 
 
 SKUPINA INTEREUROPA  INTEREUROPA D.D. 

 (v 1000 €) 
jan-jun  
2014 

jan-jun  
2013 

Indeks 
14/13   

jan-jun 
2014 

jan-jun  
2013 

Indeks 
14/13  

Prihodki od prodaje  70.665 82.541 86   44.947 47.227 95 
EBITDA  5.851 8.746 67   3.640 4.561 80 
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)  2.446 4.996 49   1.664 2.424 69 
Čisti dobiček/izguba  91 2.507 4   1.130 1.334 85 
               
EBITDA marža v % 8,3 10,6 78   8,1 9,7 84 
EBIT marža v % 3,5 6,1 57   3,7 5,1 72 
Prihodki od prodaje / mesec / zap.  8,420 8,506 99   12,252 11,351 108 
Dodana vrednost / mesec / zap.  2,208 2,399 92   3,140 3,211 98 
        

  (v 1000 €) 
30.6. 
2014 

31.12. 
2013 

Indeks 
14/13   

30.6. 
2014 

31.12. 
2013 

Indeks 
14/13 

Sredstva  307.283 313.419 98   238.520 240.974 99 
Kapital  153.295 153.763 100   101.945 100.712 101 
Neto finančni dolg  88.645 91.922 96   86.273 89.429 96 
               
Število zaposlenih 1.437 1.464 98   625 644 97 
        

      
jan-jun  
2014 

jan-dec 
 2013 

Indeks 
14/13  

Število delnic konec obdobja  27.488.803 27.488.803 100 
Čisti dobiček na delnico (v €)  0,02 0,03 67 
Zaključni tečaj konec obdobja (v €)  1,05 0,44 239 
Knj. vrednost delnice konec obdobja (v €)  3,71 3,67 101 
Zaključni tečaj / knjigovodska vrednost delnice  0,28 0,12 236 
P/E  26,3 8,8 298 

     

        
EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS      
Neto finančni dolg: finančne obveznosti – dana posojila in depoziti - denar 
P/E: zaključni tečaj konec obdobja/ čisti dobiček na delnico na letni ravni 

 



JANUAR – JUNIJ 2014 
Nerevidirano poročilo 

 
 

 

  4/55 

OSNOVNI PODATKI O KONCERNU 
 
 
 
Obvladujoča družba Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba 

 
Skrajšano ime Intereuropa d.d. 
Država obvladujoče družbe Slovenija 
Sedež  obvladujoče družbe Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 
Matična številka 5001684 
Davčna številka 56405006 
Vpis v sodni register Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 

1/00212/00 
Osnovni kapital družbe 27.488.803 € 
Število izdanih in vplačanih 
delnic 

27.488.803 kosovnih delnic, od tega  
16.830.838 navadnih (IEKG) in 10.657.965 prednostnih (IEKN) 

Kotacija delnic Delnice IEKG kotirajo v Prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze, 
CEESEG.  

Uprava mag. Ernest Gortan, predsednik uprave 
Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 

Predsednik nadzornega sveta Igor Mihajlović  
 

  

 
 

 

Koncern Intereuropa 
 

 

Število zaposlenih 1.437 zaposlenih 
Vozni park 109 lastnih kamionov, priklopnih in ostalih dostavnih vozil 
Skupne skladiščne površine 235.100 m2 lastnih skladiščnih površin 
Skupna površina zemljišč 1.719.000 m2 zemljišč 
Članstvo v medn. organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU 
Dokazi kakovosti certifikat ISO 9001:2008:  

o Intereuropa d.d., Koper 
o Intereuropa, log. usluge d.o.o. Zagreb  

Lastna poslovna mreža Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Srbija, 
Kosovo,  Makedonija, Albanija, Ukrajina 
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Slika 1: Koncern Intereuropa na dan 30.6.2014 
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STRATEŠKE USMERITVE 
 
 
 
Vizija  
Postati vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev. 
 
Poslanstvo  
Poslanstvo koncerna Intereuropa je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in nudenje 
optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev, ob tem pa na 
družbeno odgovoren način ustvarjati vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike. 
 
Vrednote 
Strokoven odnos do kupcev. Naše dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje 
potreb po logističnih storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem 
znanju. 
Prilagodljivost in prožnost. Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev. Dosegamo 
jih z iznajdljivim poslovanjem in organiziranostjo. 
Odgovornost. Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do 
družbenega in naravnega okolja.  
Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev. Kakovost naših storitev je plod dela 
posameznikov in odličnih strokovnih skupin. Upoštevamo različna znanja, izkušnje in poglede 
sodelavcev.  
 
S svojo organizacijsko strukturo in strokovnostjo bomo uveljavili svoje konkurenčne 
prednosti: 
→ lastna mreža povezanih družb, 
→ vzpostavljena partnerska mreža, 
→ velik nabor različnih produktov in lastna infrastruktura, 
→ strokovno usposobljeni kadri. 
 
Strateški cilji opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu koncerna Intereuropa 
za obdobje 2010 - 2014: 
 
→ Ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih storitev v 

Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije. 
→ Stalna optimizacija procesov na vseh segmentih poslovanja na ravni koncerna in znotraj 

povezanih družb.  
→ Zagotovitev finančne stabilnosti prek dezinvestiranja, razdolževanja, reprogramiranja 

dolgov, učinkovitega upravljanja z obratnim kapitalom.  
→ Vzpostavitev strateškega partnerstva v družbi Intereuropa-East Ltd., Moskva.   
→ Pridobitev strateškega partnerja za družbo Intereuropa d.d., ki bi družbo dokapitaliziral in 

s tem prispeval k finančni stabilnosti koncerna, hkrati pa prispeval k razvoju naše 
osnovne dejavnosti.  
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POSLOVNI NAČRT 2014 
 

 
Poslovni načrt za leto 2014 temelji na izhodiščnem položaju koncerna Intereuropa konec leta 
2013 ter za Intereuropo bistvenih družbeno-ekonomskih dejavnikih:  

→ bistveno zmanjšanje potreb po carinskih storitvah v Sloveniji in Hrvaški zaradi vstopa 
Hrvaške v EU; 

→ zaostrena likvidnostna situacija na trgu in posledično povečano kreditno tveganje; 
→ pritisk na optimizacijo logističnih verig in posledično trend zmanjševanja prihodkov in 

marž ponudnikom logističnih storitev; 
→ povečani pritiski podprevoznikov na ceno svojih storitev; 
→ trend poenostavljanja carinskih postopkov (hišna carinjenja, NCTS,..); 
→ povečana vloga severnojadranskih pristanišč pri oskrbovanju držav jugovzhodne in 

srednje Evrope;  
→ povečanje povpraševanja tujih družb, ki vstopajo na hrvaški trg po vstopu Hrvaške v 

EU; 
→ koncern je finančno konsolidiran in nemoteno poravnava vse obveznosti. 

 

Ključni cilj za leto 2014 je ohranjanje prihodkov na ravni leta 2013 ob izboljšanju 
profitabilnosti prihodkov in hkratnem izpolnjevanju vseh obveznosti do bank. 
 
Ostali cilji: 

→ intenziviranje tržnih aktivnosti in pridobivanje novih poslov; 
→ učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom; 
→ optimizacija procesov in dvig kakovosti storitev; 
→ zagotavljanje usposobljenosti in motivacije predvsem ključnih kadrov; 
→ izboljšanje učinkovitosti izvedbe storitev; 
→ nadaljevanje razvoja integrirane informacijske rešitve za podporo logističnih procesov 

osnovne dejavnosti in digitalizacije dokumentov v matični družbi; 
→ izvedba naložb potrebnih za sledenje zahtevam naših kupcev, naložb nujnih za 

ohranjanje vrednosti premoženja ali pogojenih z zakonodajo; 
→ prodaja poslovno nepotrebnega premoženja.  

 
Glavni finančni cilji: 

→ prodaja: 158,8 milijona €; 
→ EBITDA: 15,4 milijona €; 
→ poslovni izid iz poslovanja: 8,6 milijona €; 
→ čisti poslovni izid: 4,2 milijona €; 
→ investicije: 2,9 milijona €; 
→ število zaposlenih konec leta: 1.421. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI 

 

OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2014 
 

Januar 
→ 9. januarja je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. soglasno sprejel planski dokument 

koncerna Intereuropa za leto 2014, v katerem koncern načrtuje prihodke od prodaje v 
višini 158,8 mio €. Koncern Intereuropa v letu 2014 načrtuje EBITDA v višini 15,4 mio €, 
poslovni izid iz poslovanja v višini 8,6 mio € ter čisti poslovni izid v višini 4,2 mio €. 

→ Družba Nova KBM d.d. je 9. januarja obvestila Intereuropo, da je skladno z zakonodajo 
na seznam prenosov na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d. uvrstila delnice družbe 
Intereuropa d.d. – 1.185.292 prednostnih delnic z oznako IEKN, kar predstavlja 11,12 
odstotka vseh izdanih prednostnih delnic. 

→ 29. januarja je Intereuropa s strani Nove Ljubljanske banke d.d. kot agenta po 
medupniškem sporazumu prejela obvestilo, da so banke Gorenjska banka d.d., Raiffeisen 
banka d.d., SKB Banka d.d., Banka Koper d.d., SID banka d.d. in NLB d.d. podpisale 
mandatno pogodbo za prodajo delnic Intereurope s svetovalcem Lazard & Co. GmbH and 
Raiffeisen Centrobank AG. To predstavlja skupaj 54,5% glasovalnih  pravic oz. 67,8% 
vseh delnic družbe Intereuropa d.d. 

 
Februar 
→ Zaposleni v družbi Intereuropa d.d. so se organizirali in pridružili akciji Radia Capris in 

Primorskih novic, da bi pomagali družinam, ki jih je prizadela ujma. Z zbranimi prispevki 
so zaposleni kupili hrano in pijačo ter jo z Express službo Intereurope dostavili na Radio 
Capris ter na tak način pomagali številnim družinam v stiski. 

 
Marec 
→ 6. marca 2014 se je nadzorni svet Intereurope d.d. seznanil s poslovanjem koncerna 

Intereuropa v letu 2013. V letu 2013 je koncern Intereuropa s prodajo storitev ustvaril 
161,1 milijonov € prihodkov ter s tem za 3 odstotke presegel načrtovano raven prodaje. 
Koncern Intereuropa je prvič po letu 2008 poslovno leto zaključil s čistim dobičkom, in 
sicer v višini 2,2 milijona €.  

→ Intereuropa je organizirala celovito logistično podporo vključno z letalskim transportom 
do Rochestra, kjer bo potekalo mednarodno ocenjevanje vin. »Finger Lakes International 
Wine Competition« je najuglednejše mednarodno ocenjevanje vin na ameriški vzhodni 
obali, ki je obenem dobrodelnega namena, saj se delni izkupiček nameni otrokom 
obolelim za AIDS-om. 

 
April 
→ Nadzorni svet družbe je 17. aprila 2014 obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo 

koncerna Intereuropa za poslovno leto 2013, skupaj z revizijskim poročilom 
pooblaščenega zunanjega revizorja družbe in Poročilom nadzornega sveta za leto 2013. 

→ Nadzorni svet družbe je 17. aprila 2014 za predsednika uprave družbe Intereuropa d.d. 
soglasno imenoval dosedanjega predsednika uprave, mag. Ernesta Gortana, in sicer za 
petletno mandatno obdobje z začetkom mandata 11. junij 2014. 

→ Na 33. konferenci FFSI (Feta Freight Systems International) je bila prisotna tudi 
Intereuropa, ki je uradno zastopala Slovenijo in Hrvaško. Predstavitev Intereurope je 
potekala skozi razvojne možnosti jadranskih luk kot vstopnih točk na področje centralne 
in JV Evrope, ker ima Intereuropa tudi notranje terminale in odlično razvejano mrežo za 
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distribucijo blaga. Prav tako je bilo letališče Ljubljana predstavljeno kot HUB za področje 
JV Evrope oziroma Balkan. 

 
Maj 
→ Družba za upravljanje terjatev bank d.d. je 9. maja obvestila Intereuropo, da je na 

podlagi Aneksa k pogodbi o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank z dne 7.4.2014 
banki NKBM d.d. odprodala 1.185.292 delnic Intereurope z oznako IEKN, ki predstavljajo 
11,12% vseh izdanih prednostnih delnic Intereurope.  

→ Močna gospodarska delegacija je 29. in 30. maja s predsednikom R Slovenije Borutom 
Pahorjem obiskala Srbijo. Intereuropa je v okviru 55. poslovne srbsko – slovenske 
konference opravila številne sestanke z različnimi tako srbskimi kot tudi slovenskimi 
podjetji. 

 
Junij 
→ V juniju je Intereuropa d.d. pristopila k največji mednarodni logistični mreži WCA - World 

Cargo Alliance. Mreža vključuje več kot 5.200 špediterskih in logističnih podjetij iz 190 
držav. Z vstopom v WCA je koncern Intereuropa pridobil obširno mrežo partnerjev. Vanjo  
sta se vključili tudi naši odvisni družbi Intereuropa, log. usluge d.o.o., Zagreb in A.D. 
Intereuropa – log. usluge, Beograd.  

→ 20. junija se je odvijala 27. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d. Delničarji so se 
seznanili z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013 in mnenjem revizorja. 
Podelili so razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za delo v letu 2013 ter sklepali 
o uporabi bilančnega dobička in imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2014. 

 
 

DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBDOBJA 
 

V mesecu juliju nismo beležili dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na poslovanje koncerna. 
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POSLOVNO POROČILO 
 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
GOSPODARSKA GIBANJA 
 
Svetovno gospodarstvo letos dosega rast. Do globalne rasti so privedla predvsem izboljšanja 
v razvitih gospodarstvih (predvsem ZDA), medtem ko so nekateri razvijajoči se trgi beležili 
upočasnitev rasti. V letu 2014 naj bi razvita gospodarstva dosegla predvidoma 2,2-odstotno, 
ostala pa 4,9-odstotno povprečno rast.  
V zadnjem letu je gospodarsko rast dosegla tudi velika večina držav članic EU. Med krizo je 
pozitiven prispevek k rasti ustvarjal izvoz, sedaj pa se krepi domače povpraševanje, medtem 
ko učinki posledic gospodarske krize postopoma pojemajo. Med tveganji za nižjo rast od 
pričakovane so izpostavljena geopolitična tveganja ter manjša gospodarska aktivnost v 
nastajajočih tržnih gospodarstvih od pričakovane.  
Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je letos krepila. V prvih štirih mesecih sta bila realni 
izvoz in obseg predelovalnih dejavnosti precej višja kot v enakem obdobju 2013. Gradbena 
aktivnost se je okrepila in skoraj dosegla raven izpred treh let, prihodek v trgovini na drobno 
pa je ostal na zelo nizki ravni. Cena Brent nafte je junija znašala 82,28 €/sod, kar je 5 
odstotkov več kot junija lani. 
Hrvaška se že pet let nahaja v recesiji in tudi letos se ji obeta krčenje gospodarske 
aktivnosti. Njeno šibko domače povpraševanje prekaša pozitivne učinke iz izvoza, zato bo 
gospodarska rast, ki naj bi jo dosegla v letu 2015, odvisna predvsem od zunanjega 
povpraševanja. Ostale države zahodnega Balkana v letošnjem letu beležijo znake okrevanja, 
vendar se spopadajo s skromno potrošnjo, visoko brezposelnostjo in počasnim izvajanjem 
ukrepov za zagon gospodarstev, kar jih ohranja na nizki ravni gospodarske aktivnosti. 
Ukrajina je v letošnjem prvem četrtletju ponovno zdrsnila v recesijo. Politične napetosti, 
nevarnost oboroženih spopadov na vzhodu države ter padanje vrednosti valute se odražajo 
na manjši potrošnji, investicijah in omajanem poslovnem zaupanju. Regiji Donetsk in 
Luhansk, kjer so razmere najbolj nestabilne, predstavljata 16 odstotkov ukrajinskega BDP in 
skoraj 30 odstotkov industrijske proizvodnje. Mednarodni denarni sklad napovedi za Ukrajino 
ni izdelal, medtem ko ji nekateri viri napovedujejo upad BDP za 5 odstotkov. 
 
Tabela 1: Napovedi gospodarskih gibanj na geografskih trgih koncerna Intereuropa 
 Države Rast BDP, 

v % 
Inflacija, 

v % 
Rast obsega izvoza blaga, 

v % 
Rast obsega uvoza blaga, 

v % 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

EU  1,6 1,8 1,3 1,4 3,2* 3,7* 2,8* 3,3* 
         

Slovenija 0,5 0,7 0,8 1,4 4,6 5,2 3,6 5,5 
Hrvaška -0,6 0,4 1,0 1,4 -0,0 1,7 -1,6 1,4 
BiH 2,0 3,2 1,1 1,5 9,1 11,4 8,1 5,9 
Srbija 1,0 1,5 5,3 4,0 7,8 6,0 1,6 6,5 
Kosovo 3,9 4,5 1,5 1,5 11,4 13,1 7,1 7,4 
Črna Gora 2,8 2,9 0,9 1,1 -4,6 2,6 9,6 11,4 
Makedonija 3,2 3,4 2,3 2,3 7,6 9,0 6,0 8,0 
Albanija 2,1 3,3 2,6 3,0 11,9 10,3 9,2 11,2 
Ukrajina** -5,0 1,5 16,0 8,0 - - - - 
         

* podatek za evroobmočje 
** ocenjen podatek za Ukrajino  
 

VIRI: 

World Economic Outlook, IMF, april 2014  
European Economic Forecast Spring 2014, Evropska komisija, maj 2014 
Pomladanska napoved makroekonomskih gibanj, UMAR, april 2014 
Ekonomsko ogledalo – junij 2014, julij 2014 
U.S. – Ukraine Business Council, Ukraine Economic Situation, junij 2014 
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PRODAJA KONCERNA INTEREUROPA 
 
Na trgih razvitih evropskih gospodarstev je bilo v prvi polovici letošnjega leta čutiti premike v 
pozitivno smer, medtem ko so se trgi zahodnega Balkana še vedno borili z nizko gospodarsko 
rastjo, nekateri celo z recesijo (Hrvaška). Kljub izredno močni cenovni konkurenci na trgu 
smo si v Intereuropi prizadevali svojim kupcem nuditi široko paleto kakovostnih logističnih 
storitev z dodano vrednostjo. To pa je v razmerah šibkih blagovnih tokov, omejenih finančnih 
sredstev in izjemno slabe finančne discipline zelo zahteven posel. Posebno zahtevne so bile 
tudi razmere v Ukrajini, kjer so se politični konflikti stopnjevali do te mere, da so se že 
pokazali negativni učinki na blagovne tokove v regiji. 
 
V prvem polletju 2014 smo v koncernu Intereuropa s prodajo storitev ustvarili 70,7 
milijonov € prihodkov, kar predstavlja 14 odstotkov manj kot v enakem obdobjem leta 
2013. Večji del upada smo beležili pri storitvah s področja kopenskega prometa. Največji 
vpliv nanje je imel vstop Hrvaške v Evropsko unijo, saj smo v letošnjem letu zaradi le-tega 
beležili kar za 60 odstotkov nižjo prodajo iz naslova carinskih storitev na Hrvaškem in v 
Sloveniji. Po vstopu so se na Hrvaškem zaradi pritiskov konkurence znižale tudi prodajne 
cene storitev cestnega prometa, kar je vplivalo na nižanje prihodka pri teh storitvah. Na 
prihodke so negativno vplivale tudi nestabilne politične razmere v Ukrajini, kjer so se 
posledice negotovega poslovnega okolja odražale na splošno nižji gospodarski aktivnosti in 
umirjanju blagovnih tokov. Naša ukrajinska družba, ki posluje blizu madžarske meje in se 
ukvarja predvsem z organiziranjem železniških in izvajanjem cestnih prevozov, je v šestih 
mesecih leta 2014 beležila 35 odstotkov nižjo prodajo glede na prvo polletje 2013. Med 
storitvami kopenskega prometa smo beležili dober prodajni rezultat pri storitvah zbirnega 
prometa, kjer smo prepeljali večje število pošiljk kot v enakem obdobju leta 2013 in na ravni 
koncerna dosegli rast prihodkov od prodaje. 
S prodajo storitev s področja logističnih rešitev in interkontinentalnega prometa smo dosegli 
enako raven prodaje kot v letu 2013.  
 
 
Tabela 2: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih (v tisoč €) 
 Poslovno področje jan - jun 

2014 
Struktura Indeks 

2014/plan 
Indeks 

2014/2013 
1 Kopenski promet 42.051 60% 84 78 
2 Logistične rešitve 8.045 11% 95 99 
3 Interkontinentalni promet 17.253 24% 97 101 
4 Druge storitve 3.316 5% 103 98 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 70.665 100% 89 86 
      

 
Načrtovanega prodajnega rezultata nismo dosegli, saj je bila dosežena raven 11 odstotkov 
pod načrtovano ravnijo prodaje. Zmanjšanje prihodkov od prodaje carinskih storitev zaradi 
vstopa Hrvaške v EU smo pričakovali, medtem ko smo pri železniškem prometu načrtovali 
rast prihodkov, ki pa se zaradi dogodkov v Ukrajini ni uresničila. Določen del prihodkov iz 
naslova carinskih storitev smo načrtovali nadomestiti z  novimi posli, vendar tega nismo 
uspeli storiti v celoti, kar se je odrazilo na odmiku od načrtovanega prodajnega rezultata 
predvsem na Hrvaškem. 
V šestih mesecih smo se najbolj približali načrtovani ravni prodaje storitev na področju 
interkontinentalnega prometa, ki je znašal skoraj četrtino koncernskih prihodkov od prodaje.  
Obdelali smo skoraj za dve tretjini več kontejnerjev kot v primerljivem obdobju lanskega leta 
in na segmentu kontejnerskih prevozov za 21 odstotkov presegli načrtovane cilje, medtem ko 
smo pri konvencionalnih pomorskih prevozih beležili eno slabših sezon sadja in zelenjave v 
zadnjih letih.  
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V strukturi prihodkov od prodaje po državah glede na sedež družb koncerna se je v prvem 
polletju 2014 povečal delež slovenskih družb koncerna, kjer smo ustvarili 44,0 milijonov € 
prihodkov od prodaje. V Srbiji in Albaniji smo dosegli 5-odstotno rast, medtem ko je bil upad 
prodaje zabeležen v večini ostalih držav. 
 
Tabela 3: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po državah glede na sedež družb (v tisoč €) 
 Geografsko področje 

(po sedežu družbe) 
jan - jun 
2014 

Struktura Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

1 Slovenija 43.953 62% 98 95 
2 Hrvaška 10.762 15% 95 70 
3 Bosna in Hercegovina 2.739 4% 99 97 
4 Srbija 1.712 2% 102 105 
5 Makedonija 857 1% 48 47 
6 Kosovo 1.021 1% 84 100 
7 Črna Gora 2.138 3% 84 87 
8 Albania 237 0% 88 105 
9 Ukrajina 7.248 10% 57 65 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 70.665 100% 89 86 
1 Države EU 54.714 77% 97 89 
2 Države izven EU 15.951 23% 69 76 
      

 
 
 
Kupci Intereuropinih storitev prihajajo z vsega sveta, vendar jih je bilo v prvem polletju 2014 
skoraj tri četrtine s trgov Evropske unije, 11 odstotkov pa prihodkov smo ustvarili s prodajo 
kupcem z območja nekdanje Jugoslavije (brez Slovenije in Hrvaške).   
 
Tabela 4: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po državah glede na sedež kupca (v tisoč €) 
 Geografsko področje 

(po sedežu kupca) 
jan - jun 
2014 

Struktura Indeks 
2014/2013 

1 Slovenija 26.044 37% 103 
2 Hrvaška 9.498 13% 66 
3 Rusija 729 1% 55 
4 Bosna in Hercegovina 2.818 4% 99 
5 Srbija 1.493 2% 96 
6 Črna Gora 2.079 3% 90 
7 Ostale države 28.003 40% 81 
7a           Ostale države EU 16.701 24% 92 
7b           Ostale države sveta 11.302 16% 68 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 70.665 100% 86 
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Kopenski promet 
 
Storitve s področja kopenskega prometa predstavljajo največji delež v strukturi prodaje 
koncerna Intereuropa. S storitvami kopenskega prometa smo v prvem polletju 2014 ustvarili 
42,1 milijona € prihodkov od prodaje, kar predstavlja 60 odstotkov v strukturi prodaje 
koncerna Intereuropa. Največji del je ustvarila matična družba v Sloveniji (52 odstotkov). 
 
Prihodki od prodaje so se v primerjavi z obdobjem januar-junij 2013 zmanjšali za 22 
odstotkov, kar je bilo deloma pričakovano. Vstop Hrvaške v Evropsko unijo je namreč skrčil 
prihodke iz naslova carinskega posredovanja na Hrvaškem in v Sloveniji. Za lanskoletnimi 
rezultati je zaostala tudi družba v Ukrajini, kjer se nestabilne politične razmere odražajo tudi 
na gospodarskih gibanjih. Preseganje lanskoletnih rezultatov smo beležili v Srbiji (predvsem 
na produktu zbirni promet) in v Albaniji. Preseganje rezultatov v Albaniji je posledica 
preusmeritve kopenskih zbirnikov v februarju 2014 od partnerja na našo odvisno družbo in 
večje prodaje cestnih prevozov. Med produkti smo rast prodaje dosegli samo na storitvah 
zbirnega prometa. Največji upad pa je bil, kot že zgoraj omenjeno, na produktih carinsko 
zastopanje (na Hrvaškem in v Sloveniji), železniški promet (v Ukrajini) in cestni promet (na 
Hrvaškem, v Makedoniji in matična družba). 
 
Za zastavljenimi prodajnimi planskimi cilji smo zaostali za 16 odstotkov, pri čemer je največji 
zaostanek zabeležen pri ukrajinski družbi. Nestabilne politične razmere v državi in ukrajinsko-
ruski spor imajo namreč negativen vpliv na poslovanje naših kupcev na produktu železniški 
prevozi. Dodaten negativen vpliv na finančne rezultate ima upadanje vrednosti ukrajinske 
valute proti evru. Planske cilje sta dosegli samo matična družba Intereuropa d.d. in družba v 
Beogradu. V Intereuropi d.d. je bilo največje preseganje plana doseženo v Filiali Celje, 
predvsem iz naslova pridobitve novega posla na produktu železniški promet. Poleg ukrajinske 
družbe za načrtovanimi rezultati najbolj zaostajajo družbe na Hrvaškem (cestni prevozi, 
ekspresni promet), v Makedoniji (cestni promet), v Črni Gori (cestni promet, carinske 
storitve, zbirni promet) in na Kosovu (cestni promet, zbirni promet). Po produktih pa za 
planskimi cilji najbolj zaostajamo na železniških in cestnih prevozih. 
 
Cestni promet: 
→ Med produkti, ki jih nudimo v Intereuropi, cestni promet predstavlja največji delež v 

strukturi prihodkov od prodaje (26 odstotkov), znotraj produktov kopenskega prometa pa 
imajo cestni prevozi 43-odstotni delež. 

→ Za planom prodaje na ravni koncerna smo zaostali za 11 odstotkov, v primerjavi s prvim 
polletjem 2013 pa je bilo ustvarjenih 14 odstotkov manj prihodkov od prodaje, na kar je 
najbolj vplivalo zmanjšanje obsega storitev v družbi v Makedoniji in na Hrvaškem, kjer so 
se po vstopu v EU znižale prodajne cene prevozov na trgu. Kar 71 odstotkov vseh 
prihodkov od prodaje je ustvarjenih v matični družbi, ki je dosegla načrtovane cilje. V 
primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem pa so se prihodki od prodaje zmanjšali, 
največ v Sloveniji.  

→ Na trgu so se nadaljevali pritiski na cene, čemur že daljše obdobje sledi nižanje prodajnih 
marž. Temu se poskušamo zoperstaviti z aktivnim obvladovanjem direktnih stroškov.  

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- Svoje aktivnosti bomo usmerjali v učinkovito obvladovanje dobaviteljev in nadzor 

nad direktnimi stroški na eni strani, na drugi strani pa na večje komercialne 
aktivnosti v vseh družbah koncerna. 
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Carinske storitve: 
→ V primerjavi z lanskim prvim polletjem smo dosegli za 61 odstotkov nižje prihodke od 

prodaje. Po vstopu Hrvaške v EU so se namreč močno skrčili prihodki iz naslova carinskih 
storitev v družbah v Sloveniji in na Hrvaškem.  

→ V Sloveniji smo dosegli le malo več kot tretjino prihodkov iz prvega polletja leta 2013, na 
Hrvaškem pa manj kot petino le-teh. Vseeno smo v obeh družbah presegli planske cilje. 

→ Lanskoletne in planske rezultate presega družba v Srbiji, predvsem na račun večjih 
prihodkov na produktu mejna odprava. Družba v Makedoniji presega načrtovane cilje. Za 
načrti kot tudi za lanskoletnimi rezultati pa zaostajajo družbe v Črni Gori, Bosni in 
Hercegovini in na Kosovu. 

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- Carinske storitve bomo aktivno tržili in si prizadevali, da jih kot podporni produkt 

ponudimo čim večjemu številu naših kupcev. 
- Skrbeli bomo za visoko raven znanja zaposlenih, tudi s ciljem izogibanja tveganjem, 

s katerimi se lahko srečamo pri izvajanju teh storitev. 
 
Zbirni promet: 
→ V prvem polletju leta 2014 so prihodki od prodaje na produktu zbirni promet za 2 

odstotka presegli raven prihodkov primerljivega lanskoletnega obdobja.  
→ Skoraj tri četrtine vseh prihodkov iz naslova zbirnega prometa v koncernu smo še vedno 

ustvarili v Sloveniji. Kljub kar 14-odstotnemu povečanju števila prepeljanih pošiljk, so 
prihodki od prodaje v Sloveniji za en odstotek zaostali za ravnjo prvega polletja 2013, kar 
kaže na zaostrovanje cenovne konkurence na tem produktu. 

→ Porast prihodkov od prodaje so zabeležile družbe na Hrvaškem, BiH in Srbiji, k čemur je 
botroval porast količin prepeljanega blaga.  

→ V mesecu februarju smo obdelavo uvoznega zbirnika v Albaniji preusmerili na našo 
družbo v Albaniji in s tem zagotovili, da Intereuropa obvladuje tudi ta del posla. 

→ Informacijsko rešitev WexVS smo nadgradili z aplikacijo, ki kupcem omogoča sledenje in 
dostop do več informacij o pošiljki.  

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- Z namenom zmanjšanja administrativnih postopkov znotraj družb koncerna bomo 

nadgradili aplikacijo, ki bo omogočala učinkovitejši prenos podatkov med družbami  
koncerna. 

- Povečali bomo obseg elektronskega poslovanja s kupci in predvsem s tujimi 
partnerji. 

- Nadaljnje zniževanje stroškov, povečanje prodaje in povečevanja dinamike odprem 
(npr. med Beogradom in Podgorico). 

 
Ekspresni promet: 
→ Pri storitvah ekspresnega prometa so bili prihodki od prodaje tik pod ravnjo prihodkov iz 

prvega polletja 2013 in 4 odstotke pod načrtovano ravnijo. 
→ Največji delež prihodkov od prodaje je ustvarila družba na Hrvaškem (60 odstotkov), 

vendar se je ta delež nekoliko zmanjšal. To je posledica dejstva, da je družba zaostala za 
lanskoletno prodajo za 3 odstotke in 7 odstotkov za načrtovanimi prihodki od prodaje. 
Sledila ji je družba v Sloveniji z 26-odstotnim deležem, družba v Bosni in Hercegovini z 
10-odstotnim in družba v Srbiji s 4-odstotnim deležem.  

→ V Sloveniji smo beležili 3-odstotni porast prihodkov od prodaje in preseganje planskih 
ciljev za 8 odstotkov.  

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- V vseh družbah koncerna potekajo stalne aktivnosti za doseganje stroškovne 

učinkovitosti in čim večje standardizacije poslovanja.  
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- Nenehno skrbimo za optimizacijo poslovnih procesov in prilagajanje izvedbe, s ciljem 
zniževanja stroškov ob hkratnem ohranjanju visoke kakovosti storitve. 

- S ciljem nižanja administrativnih stroškov potekajo aktivnosti za povečane deleža 
elektronskega poslovanja s kupci. 

 
Železniški promet: 
→ V polletnem obdobju smo pri produktu železniški promet zaostali za načrtovanim 

rezultatom za 37 odstotkov, prav tako smo za 28 odstotkov zaostali za doseženim 
rezultatom v enakem obdobju leta 2013.  

→ Na rezultat produkta je vplivalo predvsem dogajanje v družbi TEK ZTS, Užgorod, kjer se 
nestabilne politične razmere odražajo tudi na gospodarstvu, poleg tega pa ima negativen 
učinek na rezultate tudi gibanje valutnega tečaja. Družba v Ukrajini je kljub zmanjšanju 
prihodkov od prodaje z železniškimi prevozi ustvarila 16 odstotkov vseh prihodkov od 
prodaje na področju kopenskega prometa. 

→ Zmanjšanje prihodkov iz poslovanja je beležila tudi družba Intereuropa-FLG d.o.o. v 
Ljubljani. 

→ V matični družbi Intereuropa d.d. smo presegli tako rezultate lanskega polletja kot tudi 
zastavljene cilje. Največji pozitiven odmik beleži poslovna enota Celje, ki je v primerjavi z 
lanskim prvim polletjem s pridobitvijo novega posla podvojila prihodke pri teh storitvah. 

 
Kljub neugodnim tržnim razmeram smo si za leto 2014 zadali zelo ambiciozne cilje. Pozitivni 
rezultati so vidni pri fizičnem obsegu poslovanja, saj se število pošiljk povečuje (predvsem v 
Sloveniji), vendar temu težko sledijo finančni rezultati. Prisoten je stalen pritisk na cene, z 
vstopom v EU pa je vse večjim cenovnim pritiskom podvržena tudi naša družba na 
Hrvaškem. Zato v skupini potekajo stalne aktivnosti za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti 
in optimizacije poslovanja na eni strani ter aktivnosti za povečanje prodaje na drugi. Prav 
tako si ves čas prizadevamo za ohranitev visoke ravni kakovosti naših storitev. Priča smo tudi 
veliki finančni nedisciplini in finančnim težavam pravnih subjektov, zaradi česar moramo biti 
zelo previdni, tako pri pridobivanju novih poslov kot tudi pri poslovanju z obstoječimi kupci. 
 
Na rezultat kopenskega prometa bo imelo tudi v drugi polovici letošnjega leta velik vpliv 
dogajanje v Ukrajini, saj naša ukrajinska družba vse prihodke iz poslovanja ustvari izključno s 
storitvami kopenskega prometa in ustvari kar 19 odstotkov vseh prihodkov od prodaje 
poslovnega področja, pretežno na produktu železniški promet. Upamo lahko le, da se bodo 
razmere v državi čim prej umirile. 
 
V drugi polovici leta 2014 bomo izvajali intenzivne aktivnosti za vpeljavo nove integrirane 
informacijske rešitve za podporo produktom kopenskega prometa v družbo v Zagrebu, kar bo 
tudi na Hrvaškem omogočilo boljši nadzor nad izvajanjem storitev. S tem bomo ob boljši 
sledljivosti pošiljk izboljšali kakovost naših storitev. 
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Logistične rešitve 
 
Na področju logističnih rešitev so prihodki od prodaje v prvi polovici leta 2014 znašali 8,0 
milijonov €, kar predstavlja 11 odstotkov v strukturi prodaje koncerna Intereuropa. Na 
ključnih trgih storitev s področja logističnih rešitev smo še zmeraj poslovali v neugodnih 
gospodarskih razmerah in se srečevali s pritiski na cene storitev ter z menjavo logističnih 
konceptov. 
 
Dve tretjini prihodkov od prodaje storitev logističnih rešitev je ustvarila matična družba v 
Sloveniji, hrvaška družba pa je prispevala 18 odstotkov prodaje logističnih rešitev. Tudi v 
ostalih državah na Balkanu, kjer smo prisotni s skladiščnimi kapacitetami so še vedno vladale 
zaostrene gospodarske razmere. Ti trgi skupaj v Intereuropi predstavljajo 16 odstotkov 
prodaje storitev s področja logističnih rešitev. 
 
Storitve skladiščenja: 
→ V prvi polovici leta 2014 smo ustvarili 7,4 milijona € prihodkov od prodaje storitev 

skladiščenja, kar predstavlja 10 odstotni delež v prodaji koncerna. V tem obdobju smo 
beležili 7-odstotni zaostanek za načrtovanimi rezultati in enak rezultat kot v polletnem 
obdobju lanskega leta. Upad prodaje storitev skladiščenja smo zabeležili v Sloveniji, ki je 
naš ključni trg, saj predstavlja 63 odstotkov prodaje storitev skladiščenja. 

→ S preselitvijo bele tehnike iz strankinega skladišča v naše skladišče v Celju smo zapolnili 
proste skladiščne kapacitete v Celju in hkrati povečali prodajo pri ključnem kupcu. 

→ Pridobili smo nove posle preko skladišč v Kopru in jih tako zapolnili. 
→ Pričeli smo s skladiščenjem blaga za večjega kupca v Srbiji. 
→ Z marcem smo uvedli informacijsko podporo ter izmenjavo podatkov s ključnim kupcem v 

Ljubljani. 
→ Začeli smo s postopkom implementacije integrirane informacijske podpore skladiščnemu 

poslovanju Wex.WMS v Sloveniji. 
→ V poslovni enoti v Mariboru smo pridobili nove posle na področju skladiščenja bele 

tehnike in nevarnega blaga.  
 
Storitve distribucije: 
→ V prvi polovici letošnjega leta smo ustvarili 0,6 milijona € prihodkov od prodaje storitev 

distribucije, kar predstavlja odstotek v prodaji koncerna Intereuropa oz. 10 odstotkov od 
prihodkov prodaje storitev s področja logističnih rešitev. V tem obdobju smo za 23 
odstotkov prekoračili načrtovano raven prodaje in zabeležili 8-odstotni upad glede na 
rezultate iz enakega obdobja lani. Na rast prodaje storitev distribucije je pomembno 
vplivala preselitev bele tehnike iz strankinega skladišča v Ljubljani v naše skladišče v 
Celju ter na novo pridobljen posel na Jesenicah. 

 
Cilji za naslednje obdobje: 
→ Nadaljevali bomo z implementacijo nove integrirane informacijske rešitve za podporo 

skladiščnim procesom v Sloveniji in na Hrvaškem. 
→ Nadaljevali bomo aktivnosti za pridobivanje večjih logističnih projektov. 
→ Optimizirali in zapolnili bomo proste skladiščne kapacitete. 
→ Nadaljevali bomo z optimizacijo logističnih procesov po blagovnih skupinah. 
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Interkontinentalni promet 
 
V prvem polletju 2014 so prihodki od prodaje na produktih interkontinentalnega prometa 
znašali 17,3 milijona €. Dosegli smo odstotek višjo raven glede na prvo polletje lani. Ob tem 
je delež v strukturi celotne prodaje koncerna znašal 24 odstotkov in ostal na enaki ravni kot 
v letošnjem prvem četrtletju.  
Prodajne rezultate smo najbolj okrepili na produktu kontejnerskih prevozov, kjer smo dosegli 
19 odstotno rast prihodkov glede na lansko prvo polletje. Načrtovane cilje prodajnih 
rezultatov smo na tem produktu presegli za 21 odstotkov. Na ostalih storitvah smo zabeležili 
upad prihodkov, kar je vplivalo na nedoseganje planskih ciljev prodaje celotnega področja 
storitev interkontinentalnega prometa, v višini 3 odstotnih točk. 
Doseganje prodajnih rezultatov otežujejo neprestano nihajoče pomorske in letalske voznine. 
Na pomorskem prometu so odmiki tudi do 50 odstotkov v obdobju enega meseca. Na 
področju konvencionalnih pomorskih prevozov je bila sezona sadja in zelenjave ena slabših v 
zadnjem obdobju. Pri avtomobilski logistiki pa se nadaljuje negotovo obdobje prodaje novih 
vozil na evropskem trgu, kar še naprej sili proizvajalce k spremembam utečenih logističnih 
verig in vzpostavitev ponovne proizvodnje v Evropi.  
 
Pomorski promet: 
→ Pomorski promet, vključujoč pomorsko agencijo, je v prvem četrtletju predstavljal 17 

odstotkov celotnih prihodkov od prodaje koncerna. Ustvarili smo prihodke v višini 12,0 
milijonov €, dobrih 90 odstotkov na slovenskem trgu. 

→ Dosegli smo zastavljene cilje prodaje in ob tem za 5 odstotkov presegli lanskoletne 
polletne rezultate.  

→ Pri konvencionalnih pomorskih prevozih smo za prodajnimi rezultati zaostali za 17 
odstotkov. Nižji so bili prihodki na tovorih kot so glinica, derivati, ohlajeno sadje in 
zelenjava itd. zaradi zmanjšanja količin v prvem polletju. 

→ Rast prihodkov v primerjavi s polletjem 2013 beležimo na produktih kontejnerskih 
prevozov, in sicer v višini 19 odstotkov. Ob tem smo planske cilje presegli za 21 
odstotkov. Obdelali smo za 63 odstotkov več kontejnerjev kot v primerljivem obdobju 
lani. Najvišja rast je bila dosežena v Sloveniji pri obvladovanju kontejnerjev prek 
pristanišča Koper. 

→ Lanskoletna ukinitev RO-RO linije iz Kopra za Albanijo je pomembneje vplivala na naše 
poslovanje na produktu RO-RO prometa, kar se je odrazilo tudi na letošnjih rezultatih. 
Oživitev linije ni napovedana, tako pričakujemo podobne rezultate poslovanja do konca 
leta. 

→ Pri produktu pomorske agencije smo za odstotek zaostali za rezultati v prvem polletju lani 
in za 5 odstotkov glede na postavljen cilj obdobja. V drugem četrtletju je kontejnerski 
ladjar vzpostavil servis na direktni liniji, kar je pozitivno vplivalo na prihodke v mesecu 
juniju. Pozitiven vpliv bo viden tudi v drugem polletju, s čimer pričakujemo doseganje 
prodajnih rezultatov na pomorski agenciji. V prvem polletju smo zadržali vodilno vlogo po 
številu zastopanih ladij v koprskem pristanišču. 

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- Za drugo polletje načrtujemo okrepljene prodajne aktivnosti blagovnih skupin, ki 

gredo prek skladišč in prek novo postavljene partnerske mreže, saj smo sklenili 
pogodbeno sodelovanje z globalnim logističnim partnerjem in se včlanili v največjo 
svetovno mrežo neodvisnih špediterjev - WCA.  

 
Avtomobilska logistika: 
→ Segment avtomobilske logistike je tudi v letu 2014 še vedno pod pritiskom razmer 

evropskega gospodarstva. To se odraža skozi nove integracije med proizvajalci in logisti 
ter na prilagajanje proizvodnih lokacij bliže kupcu, saj so naročila v proizvodnjo podana 
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glede na predhodno že prodano vozilo. Slednje se je odrazilo pri komitentu GM 
(Chevrolet), ki je ustavil dostavo vozil za evropski trg.  

→ V prvem polletju letos smo dosegli 3,3 milijona € prodaje in za planskimi ciliji zaostali za 
14 odstotkov. Fizični obseg števila obdelanih avtomobilov se je skrčil za 10 odstotkov, kar 
je bistveno manj kot znaša upad vozil znamke Chevrolet. 

→ Upad vozil Chevrolet smo nadomestili z novim izvoznim poslom avtomobilov nemškega 
proizvajalca za turški trg, porasle so količine uvoženih vozil znamke Opel, dobro posluje 
naš avtomobilski terminal v Kopru.  

→ Cilji za naslednje obdobje: 
- Kljub spremembam na trgu področje avtomobilske logistike ostaja eno ključnih 

produktov poslovanja področja in koncerna, saj naj bi letni obseg izvedbe 
avtomobilske logistike razvili na okoli 100.000 vozil.  

 
Letalski promet: 
→ Na področju letalskega prometa smo ustvarili 1,6 milijona € prodaje. Ob tem smo 

prodajne cilje presegli za 1 odstotno točko.  
→ Pomembno rast v višini 33 odstotkov smo zabeležili na srbskem trgu, ki je s 17 odstotnim 

deležem drugi najpomembnejši trg za letalski promet v koncernu.  
→ V Sloveniji smo dosegli rast fizičnega obsega tovora izraženega v tonah, vendar smo 

dosegli manjše število pošiljk in ob tem povečali število težjih pošiljk, kar je vplivalo na 
upad prihodkov v višini 10 odstotkov glede na leto 2013.  

→ V prvem polletju smo okrepili prodajne aktivnosti in vključevanje v partnerske mreže. 
Tako do konca leta pričakujemo nekoliko boljše rezultate, saj gre za poslovno aktivnejše  
obdobje v letalski logistiki. 
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1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
 
Tabela 5 in 6: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar - junij 2014 (v tisoč €)  
Postavka/kazalnik jan - jun 

2014 
jan - jun 
Plan 2014 

jan - jun 
2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Prihodki od prodaje 70.665 79.289 82.541 89 86 
EBITDA* 5.851 7.052 8.746 83 67 
Poslovni izid iz poslovanja 2.446 3.616 4.996 68 49 
Izid financiranja -2.267 -1.692 -1.675 - - 
Čisti poslovni izid 91 1.488 2.507 6 4 
      
EBIT marža v % 3,5% 4,6% 6,1% 76 57 
Prih.od prodaje /zap /mes  8,420 9,423 8,506 89 99 
Dodana vrednost /zap /mes  2,208 2,413 2,399 92 92 
      

* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS 
 
Postavka/kazalnik 30.6. 

2014 
Plan  

31.12.2014 
31.12.  
 2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Bilančna vsota* 307.283 311.859 313.419 99 98 
Kapital* 153.295 161.005 153.763 95 100 
Neto finančni dolg** 88.645 76.854 91.922 115 96 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 1,59 1,75 1,61 91 99 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)*** 0,48% 2,68% 3,08% 18 16 
      

*     na zadnji dan obdobja 
**   finančne obveznosti – dana posojila in depoziti – denar    
*** uporabljen povprečni kapital obdobja in  izločeni enkratni dogodki 
 
Poslovni izid iz poslovanja in EBITDA 
→ Na zaostanek poslovnega izida iz poslovanja za planom je v največji meri vplival izpad 

prodaje. Največji izpad smo beležili v Ukrajini, na kar so pomembno vplivale zaostrene 
politične in posledično gospodarske razmere. Dodatno so na nedoseganje plana vplivali 
še odhodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili občutno višji od 
načrtovanih odhodkov iz naslova neuveljavljenega davka na nepremičnine v slovenskem 
delu koncerna.  

 
Poslovni izid iz financiranja 
→ Na izkazan negativen poslovni izid iz financiranja so vplivali neto odhodki za obresti ter 

visoke nenačrtovane negativne tečajne razlike v višini 704 tisoč € (v večini posledica 
padca vrednosti valute v Ukrajini). Slednje so bile v največji meri razlog, da letošnji 
poslovni izid iz financiranja zaostaja za planskim in lanskim poslovnim izidom iz 
financiranja. 

 
Čisti dobiček/izguba 
→ Čisti poslovni izid so zmanjševali davek od dobička ter odloženi davki.  

 
Struktura izkaza finančnega položaja 
→ Kratkoročni koeficient se je v primerjavi s predhodnim letom minimalno znižal, medtem 

ko se je delež kapitala v obveznostih povečal za 0,8 odstotne točke in sedaj znaša 49,9 
odstotkov.  
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
V koncernu Intereuropa smo v obdobju januar – junij 2014 realizirali 528 tisoč € 
investicijskih vlaganj v osnovna sredstva, od tega 250 tisoč € v nepremičnine ter 278 tisoč € 
v opremo in neopredmetena sredstva. S tem smo izpolnili 19 odstotkov letnega plana 
investicijskih vlaganj.  
 
Tabela 7: Pregled investicijskih vlaganj v obdobju januar - junij 2014 (v tisoč €) 
Družba 

 Nepremičnine 
Oprema in neopr. 

sred. SKUPAJ 
% 

letne 
realiz. jan-jun 

 2014 
Plan  
2014 

jan-jun 
 2014 

Plan  
2014 

jan-jun 
 2014 

Plan  
2014 

Intereuropa d.d.  174 530 185 1.344 359 1.874 19 
Odvisne družbe 76 163 93 824 169 987 17 
NALOŽBE 
SKUPAJ 

250 693 278 2.168 528 2.861 19 
        

 
 
V družbi Intereuropa d.d. smo v nepremičnine, opremo in neopredmetena sredstva 
investirali 359 tisoč €, medtem ko smo v ostalih družbah koncerna v osnovna sredstva vložili 
163 tisoč €. Posamične naložbe prvega polletja niso bile obsežne.  
Investirana sredstva so bila namenjena: 
− stavbam in pripadajoči opremi (350 tisoč €), 
− računalniški strojni in programski opremi (99 tisoč €), 
− popravilu in nabavi motornih vozil (79 tisoč €). 
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1.4. Upravljanje s tveganji 
 

Osrednji cilj upravljanja s tveganji je z učinkovitim pristopom vplivati na zmanjšanje 
negotovosti v družbi in s tem zagotoviti večjo uspešnost poslovanja ter ohranjati 
konkurenčne prednosti podjetja.  
 
V družbi Intereuropa d.d. smo opredelili 58 vrst tveganj, med njimi 7 ključnih tveganj. 
Najbolj smo izpostavljeni prodajnemu tveganju, in sicer  nižanja cen ter upada 
povpraševanja po naših storitvah.  Vpliv vsesplošnega gospodarskega stanja v državi je 
opaziti tudi na poslabšanju likvidnosti.  
 
Prodajnemu tveganju posvečamo največjo pozornost. Pritisk na zmanjševanje cen in upad 
povpraševanja po določenih storitvah je nekoliko manjši kot v preteklem letu, kljub temu v 
prvem polletju letošnjega leta zaznavamo določen izpad prihodkov iz tega razloga. Potrebam 
naših strank se popolnoma prilagajamo, kar pomeni dodatno zmanjševanje cen pri 
obstoječih storitvah oziroma ponujanje večjega obsega storitev za isto vrednost. Naše 
prodajne aktivnosti so usmerjene v pridobivanje novih strank in večanje produktivnosti 
zaposlenih. Cenovna občutljivost je vedno večja, zato je interna racionalizacija procesov in 
stroškov toliko bolj pomembna, še posebno na področju skladiščenja, kjer so fiksni stroški 
največji. Na nivoju družbe dosledno izvajamo prodajno strategijo, kjer še bolj poudarjamo 
pridobivanje novih ter ponudba celovite storitve obstoječim strankam.   
 
Veliko pozornost posvečamo izpostavljenosti kreditnemu tveganju, kar je posledica splošne 
gospodarske situacije ne le v Sloveniji, temveč v celotni Evropski uniji ter v državah, kjer 
Intereuropa kot koncern posluje. Naše aktivnosti so usmerjene v izterjavo, kar je z 
istočasnim pritiskom na večanje oz. ohranjanje obsega prodaje zelo težko. Spoštovanje 
limitov izpostavljenosti terjatev do določenih strank je ključnega značaja. Z vsakodnevnim 
nadzorom obratnega kapitala in izpostavljenosti posameznih strank in enot v družbi 
poskušamo zniževati likvidnostno tveganje. Uprava družbe redno nadzoruje finančno stanje 
družbe in izpostavljenost določenim strankam. 
 
Ocenjujemo da bo družba Intereuropa d.d. tudi v drugem polletju letošnjega leta 
izpostavljena predvsem prodajnemu in finančnemu tveganju. S sprejetim ukrepi in 
aktivnostmi, ki se že izvajajo, predvidevamo da bomo zmanjšali izpostavljenost družbe ter 
dosegali načrtovane cilje.   
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1.5. Upravljanje s človeškimi viri 
 
 
GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH 
 
V koncernu Intereuropa se nadaljuje trend zniževanja števila zaposlenih. V primerjavi s 
koncem leta 2013 se je število zaposlenih zmanjšalo za 2 odstotka oziroma za 27 zaposlenih. 
 
Na dan 30.6.2014 je koncern Intereuropa štel 1.437 zaposlenih.  Število zaposlenih se je 
zmanjšalo predvsem v  matični družbi (-19), kjer so prevladovali odhodi iz poslovnih razlogov 
in Intereuropi, logistične usluge, d.o.o. Zagreb, kjer se je število zaposlenih zmanjšalo za 7. 
V ostalih družbah koncerna ni bilo večjih sprememb. 
 
Tabela 8: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa na dan 30.6.2014 po državah 
 30.6.2014 31.12.2013 Razlika    

14-13 
Indeks 

2014/2013 
Slovenija 646 665 -19 97 
Hrvaška 311 318 -7 98 
Bosna in Hercegovina 128 127 1 101 
Srbija 106 106 0 100 
Makedonija 35 35 0 100 
Kosovo 24 24 0 100 
Črna Gora 137 139 -2 99 
Albanija 2 2 0 100 
Ukrajina 48 48 0 100 
SKUPAJ 1.437 1.464 -26 98 
     

 
 
Delo preko drugih oblik zaposlitve (agencije, podjemne pogodbe in študentsko delo) smo 
omogočali še 84  osebam v koncernu, kar predstavlja dodatnih 6 odstotkov delovne sile na 
dan 30.6.2014. 
 
 
RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE 

 
V prvem polletju 2014 smo funkcionalnemu izobraževanju zaposlenih v koncernu namenili 
7.580 ur, kar je sicer manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so število ur (11.745 ur) 
dvigovala obsežna izobraževanja s področja varstva pri delu. V letošnjem letu smo skladno z 
zastavljenimi cilji bistveno povišali število ur izobraževanja s področja tujih jezikov, logistike, 
prodaje in trženja ter vodenja. Na ravni koncerna je bilo povprečno 6 ur izobraževanja na 
zaposlenega, v slovenskem delu koncerna 9, na Hrvaškem pa 5.  
 
Pridobivanju novega znanja zaposlenih smo v koncernu namenili 49 tisoč €, od tega v 
slovenskem delu koncerna 39 tisoč €. Usposabljanja v matični družbi so bila pretežno 
financirana iz sredstev javnega razpisa »Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki«. 
Zaradi narave razpisa je bila večina planiranega usposabljanja izvedena v prvi polovici leta, 
saj se v tekočem letu financiranje iz tega naslova zaključi že s koncem oktobra.  
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Slika 2: Število ur izobraževanja v koncernu v obdobju januar – junij 2014 po vsebinah 

 
Nekaj vsebinskih poudarkov iz prvega polletja: 
• v slovenskem delu koncerna je bilo najmanj 180 zaposlenih vključenih v treninge za 

izpopolnjevanje prodajnih in pogajalskih veščin, poslovne komunikacije, razumevanja 
medsebojnih odnosov in motivacije;  

• skupina 25 menedžerjev je pridobivala veščine vodenja na delavnici »Krepitev 
zmagovalne miselnosti za menedžerje«; 

• 180 ur smo namenili izobraževanju članov projektne skupine za »Promocijo zdravja na 
delovnem mestu;  

• v mesecu marcu smo pričeli z internimi usposabljanji s področja informacijske aplikacije 
WexVS za podporo v skladiščnem poslovanju, za kar smo namenili najmanj 760 ur; 

• v ostalih družbah so prevladovala izobraževanja iz logistike in tujih jezikov,  v zagrebški 
družbi znanja s področja varovanja zdravja pri delu; 

• največji delež izobraževanja in sicer 30 odstotkov je v koncernu  predstavljalo učenje 
tujih jezikov. 

 
 
SKRB ZA ZAPOSLENE IN ŠIRŠE DRUŽBENO OKOLJE 
 
• Finančno smo pomagali 23-im zaposlenim zaradi slabega zdravstvenega ali materialnega 

stanja v družini, v slovenskem delu koncerna predvsem zaradi posledic ledene ujme. Za 
to smo v koncernu namenili skupno dobrih 13 tisoč € (v enakem obdobju preteklega leta 
16 tisoč €). 

• V koncernu smo omogočili opravljanje obvezne delovne prakse 26-im dijakom in 
študentom. 

• Izdelali smo posodobljen obrazec za podporo vodenja letnih razvojnih pogovorov med 
vodji in sodelavci. 

 
 
PODROČJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
 
Projekt promocija zdravja na delovnem mestu 
Analiza počutja zaposlenih Intereurope d.d. ter analiza Bolniških staležev, ki jo je izvedel 
Zavod za varstvo pri delu na podlagi statističnih podatkov in »Vprašalnika za oceno 
obremenitev, škodljivosti in tveganj v delovnem okolju« v začetku tega leta, je pokazala, da 
bi v Intereuropi morali ukrepati predvsem na štirih ključnih področjih delovanja s ciljem 
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zmanjšanja obolevnosti zaposlenih in sicer: kostno mišične bolezni, duševne motnje (stres, 
napetost, izgorevanje, depresija), bolezni dihal in neoplazme (rak). 
S sodelovanjem zaposlenih smo začeli pripravljati predloge ukrepov, ki jih bomo vnesli v 
»Načrt promocije zdravja« in jih v začetku jeseni začeli izvajati. Projekt je finančno podprt s 
strani zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
Delež bolniških odsotnosti je v polletnem obdobju znašal 4 odstotke in se je v primerjavi z 
enakim obdobjem lanskega leta povišal za 0,4 odstotne točke. 
 
 
Aktivnosti zdravstvenega varstva in varstva pred požari 
Na področju zdravstvenega varstva in varstva pred požari so bile izvedene naslednje 
aktivnosti:  
• 145 preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v koncernu, 
• usposabljanja iz varstva pri delu ter varstva pred požari (230 delavcev), 
• testiranju s področja mišičnih in kostnih obolenj v okviru projekta Promocija zdravja ter 

sodelovanje pri ciljanih rednih treningih (40 delavcev), 
• priprava izjave o varnosti in ocene tveganja za odvisno družbo Interzav d.o.o., 
• priprava za nadgradnjo dokumentacije za postopanje v primeru izrednih dogodkov in pri 

ukrepih v zvezi z nevarnimi snovmi, 
• pregled varnostne razsvetljave v poslovni enoti Celje; 
• pregledi in preizkusi delovanja gasilnih aparatov in hidrantov ter ostali kontrolni pregledi 

na nivoju d.d.; 
• kontrolni pregled ustreznosti delovanja javljalnikov požara v skladiščih v Kopru; 
• dopolnitev oz. uskladitev internih aktov z novim požarnim redom v družbi Interagent 

d.o.o.; 
• izvedba evakuacijske vaje v poslovnih enotah Celje in Brnik. 
 
V koncernu je bilo pregledanih 632 kosov delovne opreme in strojev. Na ravni celotnega 
koncerna se je v tem obdobju lažje poškodoval 1 delavec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



JANUAR – JUNIJ 2014 
Nerevidirano poročilo 

 
 

 

  25/55 

1.6. Celovita kakovost poslovanja 
 
V koncernu Intereuropa sta po standardu ISO 9001:2008 certificirani dve družbi od skupno 
12-ih. V certificiranih družbah (Intereuropa d.d., Intereuropa d.o.o., Zagreb) deluje 65 
odstotkov vseh zaposlenih. Prvo polletje je minilo v znamenju zunanje presoje sistema 
vodenja kakovosti Intereurope d.d. 
 
Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 
→ Izdelani sta letni poročili sistema vodenja kakovosti za leto 2013 in sproženi ukrepi za 

izboljšanje sistema. 
→ Izdana je nova, tretja izdaja poslovnika sistema vodenja kakovosti družbe Intereuropa 

d.d. 
→ Izdelana so nova navodila na področju polnih nakladov za kupca Renault. 
 
Notranje preverjanje kakovosti storitev 
→ V Intereuropi d.d. je bila v prvem polletju opravljena notranja presoja procesa letalski 

promet. 
 
Nadziranje kakovosti s pokazatelji kakovosti 
Število reklamacij je na enaki ravni kot v enakem obdobju lani, medtem ko se je vrednost 
reklamacij zvišala za 29 odstotkov.  
 
Tabela 9: Reklamacije, odškod. zahtevki in priznana vrednost reklamacij v obdobju januar-junij 2014 

Št. 
reklamacij 

Indeks 
14/13 

Število 
odškodnin.  
zahtevkov 

Vrednost 
 

V 1000 € 

Indeks 
14/13 

Priznana 
vrednost 
v 1000 € 

Indeks 
14/13 

222 100 139 66 129 19 104 
       

 
 
Zunanje preverjanje kakovosti storitev s stani certifikacijskega organa 
Rezultati zunanje presoje v letu 2014: 
→ Intereuropa d.d. - Presoja je bila redna, sedemnajsta po vrsti. Odvijala se je v 

naslednjih organizacijskih enotah: uprava, vodstvo Š&L, Oddelek polnih nakladov, Sektor 
za kadrovske in splošne zadeve, Sektor za informatizacijo poslovanja, Poslovalnica 
Vrtojba, poslovna enota Maribor in poslovna enota Dravograd. 
Presojevalci so ugotovili, da poslovanje poteka skladno z zahtevami standarda ISO 9001. 
Neskladnosti niso odkrili, podali pa so 18 priporočil za izboljšave. Poročilo o ukrepih na 
podlagi prejetih priporočil je bilo 2.6.2014 poslano certifikacijskemu organu. 

 

→ Intereuropa, logističke usluge  d.o.o. Zagreb - Obnovitvena presoja se bo izvedla 
predvidoma v septembru. 
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1.7. Delnica IEKG in lastniška struktura 
 

 

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG 
 
Tabela 10: Ključni podatki o delnici IEKG za obdobje januar – junij 2014  

  
jan-jun 
2014 

jan-dec 
2013 

Število vseh delnic* 27.488.803 27.488.803 
Število prednostnih delnic IEKN* 10.657.965 10.657.965 
Število navadnih delnic IEKG* 16.830.838 16.830.838 
    od tega število lastnih delnic* 18.135 18.135 
   
Knjigovodska vrednost delnice v €* 3,71 3,67 
Čisti dobiček na delnico v €* 0,02 0,03 
Tržna kapitalizacija v tisoč €* 17.706 7.406 
Promet v tisoč € 1.140 938 
Zaključni tečaj konec obdobja v € 1,05 0,44 
Tehtani povprečni tečaj v € 1,00  0,50 
Najvišji tečaj v €  1,22 0,85 
Najnižji tečaj v € 0,44 0,32 
P/E 26,3 8,80 
Kapitalski donos 139,1% -20,0% 
   

*   na zadnji dan obdobja 
 
Pojasnila: 
Knjigovodska vrednost = kapital / (število vseh delnic – število lastnih delnic)  
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu obdobja x število delnic, ki kotirajo na borzi 
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število delnic – število lastnih delnic) 
P/E = zaključni tečaj ob koncu obdobja / čisti dobiček na delnico na letni ravni 
Kapitalski donos = porast tečaja v obdobju 

 
 

TRGOVANJE Z DELNICAMI  
 
Trgovanje na Ljubljanski borzi je v letošnjem letu nekoliko bolj živahno, saj se je promet z 
delnicami v prvem polletju 2014 povečal skoraj za 70 odstotkov v primerjavi s prvim 
polletjem 2013. Podoben trend je beležila tudi delnica IEKG, s katero so vlagatelji pri ceni 
okoli 1,00€ ustvarili 1,1 milijona €  borznega prometa, kar predstavlja 90 odstotkov več kot v 
prvih šestih mesecih leta 2013. 
  
Tržna vrednost delnice IEKG se je gibala v vrednostnem intervalu med 0,44 in 1,22 € za 
delnico in polletje zaključila na ravni 1,05 €. V pol leta je pridobila 139,1 odstotkov vrednosti, 
medtem ko je borzni indeks SBITOP pridobil 25,4 odstotka. Tržna kapitalizacija je ob koncu 
obdobja znašala 17,7 milijona €, kar predstavlja 0,4 odstotka tržne kapitalizacije vseh delnic 
na Ljubljanski borzi. 
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Slika 3: Gibanje zaključnega tečaja delnice Intereuropa d.d. in indeksa SBITOP                                 

v obdobju januar – junij 2014 
 
 

 
Slika 4: Promet z delnico IEKG v obdobju januar – junij 2014 

 

 
LASTNIŠKA STRUKTURA 
 
Lastniška struktura se v polletnem obdobju ni bistveno spreminjala. V mesecu maju je 
Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB d.d.) 1.185.292 delnic Intereurope ponovno 
prenesla na banko NKBM d.d. Gre za iste delnice, ki so bile decembra 2013 prenesene z 
NKBM d.d. na DUTB d.d.  
 
Tabela 11: Prvih deset delničarjev Intereurope d.d. na dan 30.6.2014 v primerjavi z 31.12.2013 
 

Delničar 
30.6.2014 31.12.2013 Indeks 

14 /13 število  
delnic 

delež 
% 

število  
delnic 

delež 
% 

1. SID banka d.d. 4.942.072 18,0 4.942.072 18,0 100 
2. NLB d.d. 4.770.601 17,4 4.770.601 17,4 100 
3. Gorenjska banka d.d., Kranj 3.068.990 11,2 3.068.990 11,2 100 
4. Raiffeisen banka d.d. 2.850.752 10,4 2.850.752 10,4 100 
5. SKB d.d. 2.254.980 8,2 2.254.980 8,2 100 
6. Luka Koper d.d. 1.344.783 4,9 1.344.783 4,9 100 
7. NKBM d.d.* 1.185.292 4,3 1.185.292 4,3 100 
8. Banka Koper d.d. 753.703 2,7 753.703 2,7 100 
9. Kapitalska družba d.d. 719.797 2,6 719.797 2,6 100 
10. Luka Koper INPO d.o.o. 615.730 2,2 615.730 2,2 100 

       

* Na dan 31.12.2013 je bila lastnica teh 1.185.292 delnic družba DUTB d.d. 
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Med desetimi  največjimi lastniki v prvem polletju ni prišlo do sprememb. Ob koncu obdobja 
so imeli 81,9-odstotni lastniški delež v kapitalu Intereurope. 
 
Ob polletju je bilo v delniško knjigo vpisanih 5.291 delničarjev, kar je odstotek manj kot ob 
koncu leta 2013. Lastniški delež tujih vlagateljev je ob koncu obdobja znašal 0,5 odstotka.  
 

 
* delež vsebuje lastniški delež družbe Luka Koper d.d. in njene odvisne družbe Luka Koper INPO d.o.o. v 100-odstotni lasti 

 

Slika 5: Lastniška struktura družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 
 
Osnovni kapital sestavlja 16.830.838 navadnih (IEKG) in 10.657.965 prednostnih (IEKN) 
delnic. Struktura delničarjev glede na število navadnih delnic z glasovalno pravico se v 
obdobju ni spremenila. 

 
Tabela 12: Največji imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico Intereurope d.d. na dan 30.6.2014 v 
primerjavi z 31.12.2013 

 
Delničar 

30.6.2014 31.12.2013 Indeks 
14 /13 število  

glas. pravic 
delež 
% 

število  
glas. pravic 

delež 
% 

1. Gorenjska banka d.d., Kranj 3.068.990 18,2 3.068.990 18,2 100 
2. Raiffeisen banka d.d. 2.850.752 16,9 2.850.752 16,9 100 
3. SKB d.d. 2.254.980 13,4 2.254.980 13,4 100 
4. Luka Koper d.d. 1.344.783 8,0 1.344.783 8,0 100 
5. Banka Koper d.d. 753.703 4,5 753.703 4,5 100 
6. Kapitalska družba d.d. 719.797 4,3 719.797 4,3 100 
7. Luka Koper INPO d.o.o. 615.730 3,7 615.730 3,7 100 
8. SDH d.d.* 474.926 2,8 474.926 2,8 100 
9. NLB d.d. 240.000 1,4 240.000 1,4 100 
10. Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 1,3 213.640 1,3 100 

       

* prej SOD d.d. 

 
Na dan 30.6.2014 je deset največjih imetnikov navadnih delnic skupno imelo 74,5 odstotkov  
glasovalnih pravic. 
 

Luka Koper*
7,1%

Finančne 
družbe
75,9%

Ostala podjetja
1,4% KAD

2,6%

SOD
1,7%

Fizične osebe
11,1%

Lastne delnice
0,1%
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LASTNIŠTVO ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA 
 

Ernest Gortan, predsednik uprave in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 
družbe na dan 30.6.2014 nista bila imetnika delnic družbe Intereuropa d.d. Imetništvo delnic 
s strani članov nadzornega sveta pa je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 13: Število delnic v lasti članov nadzornega sveta na dan 30.6.2014 

 
 

LASTNE DELNICE 
 
Družba Intereuropa d.d. je bila na dan 30.6.2014 imetnica 18.135 lastnih delnic IEKG, kar 
predstavlja 0,0660 odstotka vseh delnic. Delež lastnih delnic se glede na stanje na dan 
31.12.2013 ni spremenil. 
 

 

ODOBRENI KAPITAL 
 
Uprava ima skladno s statutom družbe Intereuropa d.d. pooblastilo, da v roku petih let po 
vpisu te spremembe statuta v sodni register brez posebnega sklepa skupščine, vendar ob 
soglasju nadzornega sveta družbe, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke do 
višine polovice osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa o spremembi statuta 
na 22. skupščini družbe, kar predstavlja nominalni znesek 16.488.092,56 € (odobreni 
kapital). Družba Intereuropa d.d. ima na dan 30.6.2014 za 16.488.092,56 € odobrenega in 
neizkoriščenega kapitala. 
 
 
DIVIDENDA 
 
V letu 2014 družba Intereuropa d.d. ne načrtuje izplačila dividend. 
  
 
OBVEŠČANJE DELNIČARJEV 
 
Strategija komuniciranja družbe sledi načelu transparentnega komuniciranja in enakovredne,  
pravočasne obveščenosti vseh deležnikov. Delničarji imajo odločilen vpliv na strateške 
odločitve in usmeritve poslovanja, zato vidimo redno in odkrito komunikacijo z obstoječimi in 
potencialnimi delničarji kot pravo pot do krepitve poslovnega uspeha Intereurope.  
Pri komuniciranju z delničarji uporabljamo naslednje oblike komuniciranja: 
→ redne skupščine delničarjev,   
→ predstavitve družbe na konferencah za vlagatelje,   
→ obveščanje medijev o  poslovnih rezultatih in drugih cenovno občutljivih informacij,  
→ redno komuniciranje prek sistema Seo-net,   
→ redno komuniciranje s finančnimi mediji,   
→ spletne strani družbe,   
→ e-novice. 
Pripombe in predloge delničarjev zbiramo na elektronskem naslovu info@intereuropa.si. 
 

Nadzorni svet Število delnic Delež v % 

Nevija Pečar, nam. preds. nadzornega  sveta 4.185 0,053 
mag. Maša Čertalič, članica nadzornega sveta 99 0,001 
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2. POSLOVANJE DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
 

Tabeli 14 in 15: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar - junij 2014 (v tisoč €) 
Postavka/kazalnik jan - jun 

2014 
jan - jun 
Plan 2014 

jan - jun 
2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Prihodki od prodaje 44.947 45.827 47.227 98 95 
Kopenski promet 21.932 21.782 24.199 101 91 
Logistične rešitve 5.305 5.680 5.294 93 100 

Interkontinentalni promet 15.275 16.002 15.330 95 100 
Druge storitve 2.436 2.364 2.403 103 101 

EBITDA* 3.640 3.976 4.561 92 80 
Poslovni izid iz poslovanja 1.664 2.031 2.424 82 69 
Izid financiranja -493 -293 -734 - - 
Čisti poslovni izid 1.130 1.576 1.334 72 85 
      
EBIT marža v % 3,7% 4,4% 5,1% 84 72 
Prih.od prodaje /zap /mes  12,252 12,529 11,351 98 108 
Dodana vrednost /zap /mes  3,140 3,328 3,211 94 98 
      

* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS 
 
Postavka/kazalnik 30.6. 

2014 
Plan 

31.12.2014 
31.12. 
2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Bilančna vsota* 238.520 238.585 240.974 100 99 
Kapital* 101.945 104.164 100.712 98 101 
Neto finančni dolg** 86.273 80.332 89.429 107 96 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 1,58 1,69 1,66 94 96 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)*** 2,28% 2,38% 1,83% 96 125 
      

* na zadnji dan obdobja, ** finančne obveznosti – dana posojila in depoziti - denar    *** povprečni kapital obdobja 
 
 
Poslovni izid iz poslovanja in EBITDA 
→ Poslovni izid iz poslovanja ni dosegel načrtovanega, na kar je najpomembneje vplival 

zaostanek pri prodaji ter odhodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so 
bili občutno višji od načrtovanih odhodkov iz naslova neuveljavljenega davka na 
nepremičnine.  

 
Poslovni izid iz financiranja 
→ Poslovni izid iz financiranja obdobja je bil negativen. Nanj so najpomembneje vplivali 

odhodki za obresti, na zaostanek za planom in lanskim letom pa nerealizirani planirani 
prihodki iz deležev v družbah v skupini.  
 

Čisti dobiček/izguba 
→ Čisti poslovni izid so zmanjševali odloženi davki. 

  
Struktura izkaza finančnega položaja 
→ Kratkoročni koeficient se je v prvem polletju 2014 v primerjavi s predhodnim poslovnim 

letom znižal, na kar je v največji meri vplival padec kratkoročnih sredstev. Delež kapitala 
v obveznostih pa se je povečal za 1 odstotno točko in znaša 42,7 odstotkov vseh 
obveznosti družbe.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
Medletno poročilo za prvo polletje, ki se je končalo dne 30. junija 2014, vsebuje zgoščene 
konsolidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze s pojasnili in ga je potrebno brati 
skupaj z letnim poročilom koncerna Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 
2013. Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu 
z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in veljavno 
zakonodajo. 
 
Tako pri skupinskih računovodskih izkazih kot pri računovodskih izkazih obvladujoče družbe 
so upoštevane enake računovodske usmeritve kot so navedene v računovodskem poročilu za 
poslovno leto 2013.  Poslovodstvo je pri sestavi medletnih računovodskih izkazov preverilo 
ocene, presoje in predpostavke, ter presodilo, da  so enake kot  jih je uporabilo ob pripravi 
računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 
 
V obravnavanem obdobju je odvisna družba, Intereuropa Transport d.o.o., v postopku 
likvidacije. Izvršena je bila dokapitalizacija ukrajinske družbe TOV Intereuropa – Ukraina, 
Kiev. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA ČLANOV POSLOVODSTVA 
 
Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju računovodsko poročilo družbe 
Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba in skupine Intereuropa sestavljeno v 
skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz 
sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Intereuropa, Globalni 
logistični servis, delniška družba in drugih družb, vključenih v konsolidacijo. V poslovno 
poročilo je vključen pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi osebami in je 
sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim standardom.   
 
       INTEREUROPA d.d. 
       Uprava družbe 
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO INTEREUROPA  

1.1. Temeljni računovodski izkazi skupine Intereuropa  
 

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE INTEREUROPA 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

v 1000 € 
januar - junij 

2014 
januar - junij 

2013 

Prihodki od prodaje 70.665 82.541 

Drugi poslovni prihodki 1.399 1.974 

Stroški blaga, materiala in storitev -51.705 -58.511 

Stroški dela -12.680 -14.530 

Odpisi vrednosti -4.431 -5.687 

Drugi poslovni odhodki -802 -791 

Poslovni izid iz poslovanja 2.446 4.996 

Finančni prihodki 365 425 

Finančni odhodki -2.632 -2.099 

Izid financiranja -2.267 -1.675 

Pripoznani rezultat naložb po kapitalski metodi 16 15 

Poslovni izid iz rednega poslovanja  195 3.336 

Davek od dobička (skupaj z odloženimi davki) -104 -829 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 91 2.507 

   Čisti dobiček - neobvladujoči del 104 134 

   Čisti dobiček - obvladujoči del -13 2.373 
   

 
KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE INTEREUROPA 

od 1.1.2014 do 30.6.2014 
 

v 1000 € januar - junij 
2014 

januar - junij 
2013 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  91 2.507 

Drugi vseobsegajoči donos  -207 829 

Postavke, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid  -20 829 
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev    

123 3 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev -21 0 

Prevedbene tečajne razlike -122 826 

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid  -187 0 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč  -192 0 

Ostale spremembe zadržanega dobička  5 0 

Celotni vseobsegajoči donos -116 3.336 

Celotni vseobsegajoči donos - neobvladujoči del 20 151 

Celotni vseobsegajoči donos - obvladujoči del -136 3.185 
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE INTEREUROPA 
na dan 30.6.2014 

 
v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 
SREDSTVA     
Opredmetena osnovna sredstva 223.558 226.852 
Naložbene nepremičnine 6.225 6.345 
Neopredmetena sredstva  6.854 7.124 
Druga dolgoročna sredstva 129 175 
Odložene terjatve za davek 16.814 16.843 
Dolgoročna posojila in depoziti 97 83 
Naložba v skupaj obvladovano družbo 117 135 
Druge finančne naložbe 1.936 1.813 
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 255.730 259.370 
Zaloge 263 241 
Kratkoročna posojila, depoziti in vloge 11.660 13.132 
Kratkoročne poslovne terjatve  33.632 32.872 
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 162 678 
Denarna sredstva 5.836 7.126 
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 51.553 54.049 
SKUPAJ SREDSTVA 307.283 313.419 
      

KAPITAL     
Kapital - obvladujoči del 144.146 144.282 
Osnovni kapital 27.489 27.489 
Kapitalske rezerve 18.455 18.455 
Rezerve iz dobička 4.022 3.840 
Presežek iz prevrednotenja 68.738 68.777 
Prevedbene tečajne razlike -7.025 -6.937 
Preneseni čisti poslovni izid 32.480 31.865 
Čisti poslovni izid -13 793 
Kapital - neobvladujoči del 9.149 9.481 
SKUPAJ KAPITAL 153.295 153.763 
OBVEZNOSTI     
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 5.639 5.647 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi  100.813 105.611 
Dolgoročne poslovne obveznosti  653 668 
Odložene obveznosti za davek 14.412 14.191 
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 121.517 126.117 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 4.794 6.192 
Druge kratkoročne finančne obveznosti 631 460 
Kratkoročne poslovne obveznosti  26.919 26.650 
Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička  127 237 
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 32.471 33.539 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 153.988 159.656 
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 307.283 313.419 
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KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE INTEREUROPA 
od 1.1.2013 do 30.6.2014 

 

v 1000 € 
januar - junij 

2014 
januar - junij 

2013 

Denarni tokovi pri poslovanju      

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 91 2.507 

Prilagoditve za:     

- amortizacijo 3.400 3.740 
- oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in   
   neopredmetenih sredstev 3 2 

- prevrednotovalne poslovne prihodke pri prodaji  
  opredm. osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -149 -159 

- prevrednotovalne poslovne odhodke pri prodaji  
  opredm. osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 1  8 

- oslabitev terjatev 1.026 1.937 

- nedenarne odhodke 32 2 

- nedenarne prihodke -137 -163 

- finančne prihodke -365 -425 
- pripoznani rezultat skupaj obvladovane družbe po  
  kapitalski metodi -16 -15 

- finančne odhodke 2.632 2.099 

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 104 829 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih 
obratnih sredstev in davki 6.623 10.362 

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij     

Sprememba terjatev -1.590 -3.606 

Sprememba zalog -22 -16 

Sprememba poslovnih obveznosti 622 1.253 

Sprememba rezervacij in dolgoročno odloženih prihodkov 16 -1.212 

Davek iz dobička 151 106 
Denarna sredstva iz poslovanja 5.800 6.887 
      

Denarni tokovi pri naložbenju     

Prejete obresti 383 442 

Prejete dividende in deleži v dobičku 0 3 

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 191 207 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih posojil 116 0 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 1.357 0 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -817 -837 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -171 -69 

Izdatki za dane dolgoročne depozite -20 -50 

Izdatki iz povečanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 0 -8 

Denarna sredstva iz naložbenja 1.039 -312 
      
Denarni tokovi pri financiranju     

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil in finančnih najemov 0 523 
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Plačane obresti -1.906 -2.035 

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil in finančnih najemov -4.447 -1.673 

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih posojil in finančnih najemov -1.668 -564 

Izdatki iz zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -633 

Izplačane dividende  -107 -7 

Denarna sredstva iz financiranja -8.128 -4.389 
      
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov  7.126 8.390 

Tečajne razlike iz denarnih sredstev -1 3 

Denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja -1.290 2.189 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.836 10.579 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA   
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 
v 1000 € 

Osnovni 
 kapital 

Kapitalske  
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek 

iz 
prevred-
notenja 

Prevedb.  
tečajne  
razlike 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Kapital – 
 obvladu- 
joči del 

Kapital - 
 neobvladu- 
joči del 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve  
za 

lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 
(kot 

odbitna 
postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 
1.1.2014 27.489 18.455 3.682 180 -180 158 68.777 -6.937 31.865 793 144.282 9.481 153.763 

Celoten 
vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 -39 -88 4 -13 -136 20 -116 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -13 104 91 

Drugi vseobsegajoči 
donos 

0 0 0 0 0 0 -39 -88 4 0 -123 -84 -207 

Transakcije z lastniki                           
Prenos čistega 
poslovnega izida 
preteklega leta v 
preneseni čisti poslovni 
izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 793 -793 0 0 0 

Izplačilo dividend 
oz.deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -352 -352 

Prenos zadržanega 
dobička v rezerve 0 0 14 0 0 168 0 0 -182 0 0 0 0 

Končno stanje 
30.6.2014 27.489 18.455 3.696 180 -180 326 68.738 -7.025 32.480 -13 144.146 9.149 153.295 
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KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA   
od 1.1.2013 do 30.6.2013 

 
v 1000 € 

Osnovni 
 kapital 

Kapitalske  
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek 

iz 
prevred-
notenja 

Prevedb.  
tečajne  
razlike 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Kapital – 
 obvladu- 
joči del 

Kapital - 
 neobvladu- 
joči del 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve  
za 

lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 
(kot 

odbitna 
postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 
1.1.2013 27.489 18.455 2.601 180 -180 203 71.176 -6.339 38.955 -7.179 145.361 9.532 154.893 

Celoten 
vseobsegajoči donos 

0 0 0 0 0 0 3 810 0 2.373 3.185 151 3.336 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.373 2.373 134 2.507 

Drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 0 0 3 810 0 0 812 17 829 

Transakcije z lastniki                           
Prenos čistega 
poslovnega izida 
preteklega leta v 
preneseni čisti poslovni 
izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 -7.179 7.179 0 0 0 

Izplačilo dividend oz. 
deležev v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -305 -305 

Prenos zadržanega 
dobička v rezerve 0 0 18 0 0 9 0 0 -27 0 0 0 0 

Prenos med postavkami 
rezerv 0 0 53 0 0 -53 0 0 0 0 0 0 0 

Končno stanje 
30.6.2013 27.489 18.455 2.672 180 -180 159 71.179 -5.529 31.749 2.373 148.546 9.378 157.924 
              



     
  

 
 
 
 

1.1. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
 
a)  Pojasnila k KONSOLIDIRANEM IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje so bili doseženi v višini 70.665 tisoč €. Skupina je uresničila še 1.399 
tisoč € drugih poslovnih prihodkov, ki v pretežni meri predstavljajo prihodke od odprave 
popravkov in odpisov  terjatev ter dolgov (1.036 tisoč €), prevrednotovalne poslovne 
prihodke iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev  (149 tisoč €), prihodke iz naslova 
državnih podpor iz naslova sofinanciranja projektov ter zaposlovanja invalidov nad 
predpisano kvoto (124 tisoč €) in ostale prihodke (90 tisoč €). 
 
Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Tabela 16: Stroški blaga, materiala in storitev skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2014 

v 1000 € januar - junij 
2014 

januar - junij 
2013 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

2.085 2.100 

Stroški storitev  49.620 56.411 
Direktni stroški 44.363 49.878 
Telefonski stroški 243 288 
Stroški vzdrževanja 1.193 1.255 
Zavarovalne premije 358 437 
Stroški izobraževanja 46 20 
Ostali stroški storitev 3.418 4.532 

Skupaj  51.705 58.511 
   

 
 
Stroški dela 
 
Tabela 17: Stroški dela skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2014 

v 1000 € januar - junij 
2014 

januar - junij 
2013 

Stroški plač 8.833 10.334 
Stroški pokojninskih zavarovanj 807 899 
Stroški ostalih socialnih zavarovanj 1.260 1.433 
Drugi stroški dela: 1.780 1.864 

Regres 656 555 
Prevoz in prehrana 1.049 1.188 
Ostali stroški dela 76 121 

Skupaj  12.680 14.530 
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Odpisi vrednosti 
 
Tabela 18: Odpisi vrednosti skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2014 

v 1000 € januar - junij 
2014 

januar - junij 
2013 

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 285 318 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 3.115 3.421 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 4 10 
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti (oslabitev) in odpisov 
terjatev  1.026 1.937 
Skupaj  4.431 5.687 
   

 
Drugi poslovni odhodki znašajo 802 tisoč €, ki se v pretežni meri nanašajo na nadomestila 
za stavbno zemljišče in podobne odhodke (590 tisoč €). 
 
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid 
 
Tabela 19: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov v skupini Intereuropa v obdobju januar – junij 
2014 

v 1000 € januar - junij 
2014 

januar - junij 
2013 

Prihodki od obresti 362 410 
Prihodki iz dividend in deležev v dobičku drugih 2 3 
Neto tečajne razlike 0 11 
Skupaj finančni prihodki 365 425 
Odhodki za obresti -1.929 -2.087 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb 0 -13 
Neto tečajne razlike -703 0 
Skupaj finančni odhodki -2.632 -2.099 
Izid financiranja -2.267 -1.675 
   

 
Na višji negativni izid financiranja obdobja vplivajo predvsem tečajne razlike, ki izvirajo iz 
vrednosti ukrajinske valute. 
 
Skupina je dosegla poslovni izid iz rednega poslovanja v višini 195 tisoč €, katerega 
znižuje odhodek za odmerjeni davek v višini 78 tisoč € in odhodek iz odloženih davkov v 
višini 26 tisoč €.   
 
V obravnavanem obdobju letošnjega leta je dosežen čisti poslovni izid  91 tisoč €, ki 
odpade na obvladujoči del - 13 tisoč € in na neobvladujoči del 104 tisoč €. 
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b) Pojasnila h KONSOLIDIRANEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 20: Opredmetena osnovna sredstva skupine Intereuropa na dan 30.6.2014  

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Zemljišča in zgradbe 219.111 221.759 
a) Zemljišča 114.380 115.017 
b) Zgradbe 104.732 106.742 

Druge naprave in oprema 4.076 4.825 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 370 268 
Skupaj  223.558 226.852 
   

 
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 21: Neopredmetena sredstva skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročne premoženjske pravice 1.878 2.032 
Dobro ime 1.275 1.275 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.701 3.817 
Skupaj  6.854 7.124 
   

 

 
Dana posojila, depoziti in vloge 
 
Tabela 22: Dana posojila, depoziti in vloge skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročna dana posojila in depoziti 97 83 
- Dana posojila 14 22 
- Depoziti 82 61 

Kratkoročna dana posojila, depoziti in vloge 11.660 13.132 
- Dana posojila 46 161 
- Depoziti in vloge 11.614 12.970 

Skupaj  11.756 13.215 
   

 
 
Druge finančne naložbe v višini 1.936 tisoč € se nanašajo na finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo. 
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Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 23: Kratkoročne poslovne terjatve skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  31.259 30.292 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.372 2.581 
Skupaj  33.632 32.872 
   

 
 
Kapital 
 
Kapital skupine znaša 153.295 tisoč € in predstavlja 50 odstotkov vseh obveznosti do virov 
sredstev. 
 
 
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 
 
Tabela 24: Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 1.115 1.134 
Rezervacije iz naslova tožb  123 120 
Druge rezervacije 4.160 4.160 
Dolgoročno odloženi prihodki  241 233 
Skupaj  5.639 5.647 
   

 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 100.813 tisoč €.  
 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 4.794 tisoč €. Na dan 
poročanja ima skupina poravnane vse zapadle obveznosti po posojilnih pogodbah. 
 
Druge kratkoročne finančne obveznosti znašajo 631 tisoč € in se nanašajo na 
obveznosti  za dividende in druge deleže.  
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 25: Kratkoročne poslovne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 22.082 20.962 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 853 1.991 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti  3.984 3.697 
Skupaj  26.919 26.650 
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Pogojne obveznosti  
 
Tabela 26: Pogojne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 11.125 12.505 
Iz naslova tožb 2.207 3.261 
Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250 
Druge pogojne obveznosti 311 311 
Skupaj  13.893 16.327 
   

 
 
Poštena vrednost finančnih inštrumentov 
 
Ravni poštenih vrednosti finančnih inštrumentov 
Glede na izračun njihove poštene vrednosti jih uvrščamo v tri ravni: 
• Raven 1 upošteva neprilagojeno kotirano ceno na delujočem trgu na datum merjenja;  
• Raven 2 upošteva vložke, ki niso kotirane cene, vključene v Raven 1, in jih je mogoče 

neposredno ali posredno opazovati za sredstva ali obveznosti; 
• Raven 3 upošteva neopazovane vložke za sredstvo ali obveznost. 
 
Tabela 27: Ravni poštenih vrednosti v skupini Intereuropa na dan 30.6.2014 in 31.12.2013 
v 1000 € 30.6.2014 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.396 0 540 1.936 
 31.12.2013 
 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.272 0 541 1.813 
     

 
Za ostale finančne inštrumente ocenjujemo, da njihove knjigovodske vrednosti odražajo 
pošteno vrednost. 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

INFORMACIJE PO POSLOVNIH SEGMENTIH ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2014 
 
Tabela 28: Poslovni segmenti skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2014  

v 1000 € 

Slovenija Hrvaška Bosna in  
Hercegovina Srbija Črna gora 

    

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013     

Prihodki od zunanjih odjemalcev 43.951 46.152 10.762 15.280 2.739 2.833 1.712 1.624 2.138 2.445     

Prihodki od poslov z drugimi odseki 1.416 1.515 164 187 192 197 303 328 79 78     

Skupaj prihodki 45.368 47.667 10.926 15.467 2.931 3.030 2.015 1.952 2.217 2.523     

Amortizacija  1.975 2.130 843 885 166 194 106 121 228 292     

Poslovni izid iz poslovanja 1.723 2.497 -165 1.745 135 114 259 242 206 164     

Obrestni prihodki 323 336 41 55 0 0 5 6 40 75     

Obrestni odhodki 1.774 1.853 47 100 9 22 71 102 0 0     

Poslovni izid iz rednega poslovanja 1.242 1.780 -162 1.676 126 92 165 132 246 239     

Davek od dobička 49 368 -35 341 13 9 32 12 39 39     

Sredstva 240.406 245.055 61.477 71.728 16.764 16.964 10.233 10.553 22.968 23.458     

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 136 173 83 89 52 52 34 16 62 328     

Dolgoročna sredstva 202.156 203.964 55.099 59.892 15.516 15.847 9.029 9.442 18.475 18.734     

Poslovne obveznosti 37.152 33.897 5.873 9.469 1.499 1.639 1.453 1.631 1.051 1.156     

Finančne obveznosti 101.687 109.300 3.044 5.832 132 615 2.153 2.236 1.307 1.345     

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0     

Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

                          

v 1000 € 

Ukrajina Ostalo Skupaj Prilagoditve z 
izločanji* Skupina  

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013 

jan-jun 
2014 

jan-jun 
2013   

Prihodki od zunanjih odjemalcev 7.248 11.134 2.114 3.061 70.664 82.529 1 11 70.665 82.541   

Prihodki od poslov z drugimi odseki 1 0 342 283 2.497 2.588 -2.497 -2.588 0 0   

Skupaj prihodki 7.248 11.134 2.456 3.343 73.161 85.117 -2.496 -2.576 70.665 82.541   

Amortizacija  52 90 30 28 3.400 3.740 0 0 3.400 3.740   

Poslovni izid iz poslovanja 238 290 82 39 2.479 5.091 -33 -95 2.446 4.996   

Obrestni prihodki 7 8 2 2 417 481 -55 -71 362 410   

Obrestni odhodki 82 81 1 -0 1.983 2.158 -55 -71 1.929 2.087   

Poslovni izid iz rednega poslovanja -524 290 82 42 1.174 4.250 -979 -914 195 3.336   

Davek od dobička 0 57 5 3 104 829 0 0 104 829   

Sredstva 3.524 4.875 3.152 3.181 358.524 375.815 -51.240 -51.800 307.283 324.014   

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 2 4 0 0 370 662 0 0 370 662   

Dolgoročna sredstva 2.323 3.342 1.119 1.133 303.717 312.354 -47.986 -47.389 255.730 264.965   

Poslovne obveznosti 1.085 1.430 895 1.135 49.009 50.358 -1.257 -1.623 47.752 48.734   

Finančne obveznosti 1.823 2.081 85 0 110.231 121.409 -3.994 -4.052 106.237 117.356   

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 0 0 0 0 75 75 42 75 117 150   

Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 0 0 0 0 34 0 -18 15 16 15   
             

* Vse prilagoditve so predmet konsolidacijskih postopkov



     
  

 
 
 
 

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBVLADUJOČO  DRUŽBO 
INTEREUROPA d.d. 

2.1. Temeljni računovodski izkazi obvladujoče družbe 
Intereuropa d.d. 

 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

v 1000 € januar – junij  
2014 

januar – junij 
2013 

Prihodki od prodaje 44.947 47.227 

Drugi poslovni prihodki 637 1.365 

Stroški blaga, materiala in storitev -33.031 -33.183 

Stroški dela -7.879 -8.798 

Odpisi vrednosti -2.405 -3.582 

Drugi poslovni odhodki -606 -605 

Poslovni izid iz poslovanja 1.664 2.424 

Finančni prihodki 1.308 1.141 

Finančni odhodki -1.801 -1.875 

Izid financiranja -493 -734 

Poslovni izid iz rednega poslovanja  1.171 1.690 

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -41 -356 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.130 1.334 
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na navadno delnico 
(v EUR) 0,02  0,03  
   

 
 

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

v 1000 € januar – junij  
2014 

januar – junij 
2013 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  1.130 1.334 

Drugi vseobsegajoči donos  103 3 

Postavke, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid  103 3 
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo na 
pošteno vrednost   124 3 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev -21 0 

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid  0 0 

Celotni vseobsegajoči donos 1.233 1.337 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  
na dan 30.6.2014 

 
v 1000 € 
 30.6.2014 31.12.2013 

SREDSTVA     
Opredmetena osnovna sredstva 124.542 125.862 
Naložbene nepremičnine 5.203 5.307 
Neopredmetena sredstva  5.496 5.735 
Druga dolgoročna poslovna sredstva 130 177 
Odložene terjatve za davek 16.615 16.669 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil in depozitov 49.366 49.223 
Dolgoročna posojila in depoziti 773 913 
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 202.125 203.886 
Zaloge 28 29 
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, depozitov in vlog 250 250 
Kratkoročna posojila, depoziti in vloge 9.270 10.851 
Kratkoročne poslovne terjatve  22.796 22.375 
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 6 177 
Denarna sredstva 4.045 3.406 
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 36.395 37.088 

SKUPAJ SREDSTVA 238.520 240.974 
      

KAPITAL     
Osnovni kapital 27.489 27.489 
Kapitalske rezerve 18.455 18.455 
Rezerve iz dobička 1.875 1.875 
Presežek iz prevrednotenja 52.918 52.815 
Preneseni čisti poslovni izid 78 78 
Čisti poslovni izid  1.130 0 
SKUPAJ KAPITAL 101.945 100.712 
OBVEZNOSTI     
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 5.199 5.192 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 96.937 101.202 
Dolgoročne poslovne obveznosti  635 646 
Odložene obveznosti za davek 10.839 10.831 
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 113.610 117.871 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 3.424 3.323 
Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 74 
Kratkoročne poslovne obveznosti  19.541 18.994 
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 22.965 22.391 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 136.575 140.262 

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 238.520 240.974 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

v 1000 € januar – junij  
2014 

januar – junij 
2013 

Denarni tokovi pri poslovanju      

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.130 1.334 

Prilagoditve za:     

- amortizacijo 1.972 2.127 
- oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in  
  neopredmetenih sredstev 3 2 

- prevrednotovalne poslovne prihodke ob prodaji opredm.  
  osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 

-141 -12 

- prevrednotovalne poslovne odhodke ob prodaji opredm.  
  osnovnih sredstev 1 8 

- oslabitev terjatev 428 1.445 

- druge nedenarne odhodke 15 2 

- nedenarne prihodke -113 -70 

- finančne prihodke -1.308 -1.141 

- finančne odhodke 1.801 1.875 

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 41 356 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih 
obratnih sredstev in davki 3.829 5.925 

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij     

Sprememba terjatev 147 209 

Sprememba zalog 1 0 

Sprememba poslovnih obveznosti 932 -426 

Sprememba rezervacij  30 -1.005 

Plačani davek iz dobička -6 -14 
Denarna sredstva iz poslovanja 4.933 4.689 
      

Denarni tokovi pri naložbenju     

Prejete obresti 314 333 

Prejete dividende in deleži v dobičku 150 131 

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 185 29 

Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 161 396 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih posojil 75 10 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 1.506 50 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -568 -202 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -172 -77 

Izdatki za dane dolgoročne depozite -20 -50 

Izdatki za dokapitalizacijo odvisnih družb -20 0 
Izdatki za pridobitev drugih finančnih naložb 0 -25 
Denarna sredstva iz naložbenja 1.611 595 
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Denarni tokovi pri financiranju     

Plačane obresti -1.742 -1.795 

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -4.163 -929 

Izdatki iz zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -633 
Denarna sredstva iz financiranja -5.905 -3.357 
      
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov  3.406 3.449 

Denarni izid v obdobju  639 1.927 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 4.045 5.376 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.6.2014 

 

v 1000 € 
Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek iz 
 prevredno- 

tenja 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice  

(kot odbitna 
postavka) 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 1.1.2014 27.489 18.455 1.875 180 -180 52.815 78 0 100.712 
Celoten vseobsegajoči donos v 
obdobju 0 0 0   0 103 0 1.130 1.233 
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 1.130 1.130 
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 103 0 0 103 
Končno stanje 30.6.2014 27.489 18.455 1.875 180 -180 52.918 78 1.130 101.945 
          

 
 
 

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2013 do 30.6.2013 

 

v 1000 € Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek iz 
 prevredno- 

tenja 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice  

(kot odbitna 
postavka) 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 1.1.2013 27.489 18.455 875 180 -180 54.068 0 0 100.887 
Celoten vseobsegajoči donos v 
obdobju 0 0 0   0 3 0 1.334 1.337 
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 1.334 1.334 
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
Končno stanje 30.6.2013 27.489 18.455 875 180 -180 54.071 0 1.334 102.224 
          



     
  

 
 
 
 

2.1. Pojasnila k računovodskim izkazom obvladujoče družbe 
Intereuropa d.d. 

 
 
a) Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje so bili doseženi v višini 44.947 tisoč €. 
 
Drugi poslovni prihodki (637 tisoč €) predstavljajo prihodke od odprave popravkov in 
odpisov vrednosti terjatev ter dolgov (362 tisoč €), prihodke iz naslova državnih podpor iz 
naslova sofinanciranja projektov in zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto (120 tisoč 
€), prevrednotovalne poslovne prihodke iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (141 
tisoč €) in ostale prihodke (14 tisoč €). 
 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  
 
Tabela 29: Stroški blaga, materiala in storitev družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junji 2014  

v 1000  € januar – junij 
2014 

januar – junij 
2013 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

900 909 

Stroški storitev v skupini 882 888 
Stroški storitev (razen v skupini): 31.249 31.386 

direktni stroški 28.582 28.601 
telefonski stroški 85 94 
stroški vzdrževanja 841 814 
zavarovalne premije 198 242 
stroški izobraževanja 39 8 
ostali stroški storitev 1.505 1.627 

Skupaj  33.031 33.183 
   

 
Stroški dela 
 
Tabela 30: Stroški dela družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junji 2014 

v 1000  € januar – junij 
2014 

januar – junij 
2013 

Stroški plač 5.416 6.182 
Stroški pokojninskih zavarovanj 606 684 
Stroški ostalih socialnih zavarovanj  392 448 
Drugi stroški dela: 1.466 1.485 

Regres 593 533 
Prevoz in prehrana 837 914 
Ostali stroški dela 36 39 

Skupaj  7.879 8.798 
   

 
 
 
 
 
 



JANUAR – JUNIJ 2014 
Nerevidirano poročilo 

 
 

 

  50/55 

 
Odpisi vrednosti 
 
Tabela 31: Odpisi vrednosti družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2014 

v 1000  € januar – junij 
2014 

januar – junij 
2013 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 251 267 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 1.721 1.860 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 4 10 
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti (oslabitev) in odpisov 
terjatev  428 1.445 
Skupaj  2.405 3.582 
   

 
 
Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 32: Drugi poslovni odhodki družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2014 

v 1000  € 
januar – junij 

2014 
januar – junij 

2013 
Nadomestila za stavbno zemljišče in podobni odhodki 525 522 
Ostali poslovni odhodki 82 82 
Skupaj  606 605 
   

 
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid  
 
Tabela 33: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid družbe Intereuropa d.d. v obdobju 
januar – junij 2014 

v 1000  € 
januar – junij 

2014 
januar – junij 

2013 
Prihodki od obresti od družb v skupini 53 71 
Prihodki od obresti od drugih  259 251 
Prihodki iz deležev družbah v skupini 959 816 
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovani družbi 34 0 
Prihodki iz deležev v drugih družbah 2 3 
Skupaj finančni prihodki 1.308 1.141 
Odhodki za obresti in drugi odhodki izposojanja -1.773 -1.853 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finančnih naložb 0 -13 
Neto tečajne razlike -28 -10 
Skupaj finančni odhodki -1.801 -1.875 
Izid financiranja -493 -734 
   

 
Višji finančni prihodki in nekoliko nižji finančni odhodki so prispevali k izkazanemu izidu 
financiranja v višini -493 tisoč €. 
 
Poslovni izid iz rednega poslovanja v višini 1.171 tisoč € je posledica doseženega 
poslovnega izida iz poslovanja (1.664 tisoč €) in izida financiranja (-493 tisoč €). Davek iz 
dobička predstavlja odhodke iz naslova odloženih davkov iz davčne izgube v višini 41 tisoč 
€. 
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b) Pojasnila k IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 34: Opredmetena osnovna sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014  

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

 Zemljišča in zgradbe 122.593 123.810 
a) Zemljišča 75.373 75.385 
b) Zgradbe 47.220 48.425 

Druge naprave in oprema 1.813 1.993 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 136 59 
Skupaj  124.542 125.862 
   

 
Nižja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je v največji meri posledica stroškov 
amortizacije. 
 
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 35: Neopredmetena sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročne premoženjske pravice 1.795 1.918 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.701 3.817 
Skupaj  5.496 5.735 
   

 
 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil in depozitov   
 
Tabela 36: Dolgoročne finančne naložbe (razen posojil in depozitov) družbe Intereuropa d.d. na dan 
30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Naložbe v delnice in deleže odvisnih družb 47.367 47.347 
Naložba v delež skupaj obvladovane družbe 75 75 
Naložbe v druge delnice in deleže 1.924 1.801 
Skupaj  49.366 49.223 
   

 
Dokapitalizacija ukrajinske družbe TOV Intereuropa – Ukraina, Kiev je vplivala na povečanje 
vrednosti naložb v odvisne družbe v višini 20 tisoč €, medtem ko je prevrednotenje naložb v 
vrednostne papirje, razpoložljive za prodajo,  vplivalo na višjo vrednost naložb v druge 
delnice in deleže za 124 tisoč €.  
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Dana posojila, depoziti in vloge 
 
Tabela 37: Dana posojila, depoziti in vloge družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Dolgoročna dana posojila 773 913 
 - odvisnim družbam 703 863 
 - depoziti 70 50 

Kratkoročna dana posojila, depoziti in vloge 9.270 10.851 
 - odvisnim družbam 1.110 1.185 
 - depoziti in vloge 8.160 9.666 

Skupaj  10.043 11.764 
   

 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 38: Kratkoročne poslovne terjatve družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 553 609 
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini za obresti 158 151 
Druge kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  809 0 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 20.844 20.983 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 376 607 
Druga kratkoročna sredstva 55 25 
Skupaj  22.796 22.375 
   

 

Kapital 
 
Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnikov. 
Glede na primerljivi dan poročanja se je njegova udeležba v virih sredstev povečala za eno 
odstotno točko in znaša 43 odstotkov. 
 
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 
 
Tabela 39: Rezervacije in dolgoročno odloženi stroški družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 729 749 
Rezervacije iz naslova tožb 69 54 
Druge rezervacije 4.160 4.160 
Dolgoročno odloženi prihodki  241 229 
Skupaj  5.199 5.192 
 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 96.937 tisoč €.  
 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 3.424 tisoč € in predstavljajo 
kratkoročni del dolgoročnih posojil. 
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Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 40: Kratkoročne poslovne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 253 265 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 16.674 15.520 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 168 977 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.446 2.231 
Skupaj  19.541 18.994 
   

 
 
Pogojne obveznosti  
 
Tabela 41: Pogojne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 

v 1000 € 30.6.2014 31.12.2013 

Iz bančnih garancij in danih jamstev za družbe v skupini 5.445 7.371 
Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 6.218 7.416 
Iz naslova tožb 1.734 2.793 
Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250 
Skupaj  13.647 17.830 
   

 

 
Poštena vrednost finančnih inštrumentov 
 
Ravni poštenih vrednosti finančnih inštrumentov 
Glede na izračun njihove poštene vrednosti jih uvrščamo v tri ravni: 
• Raven 1 upošteva neprilagojeno kotirano ceno na delujočem trgu na datum merjenja;  
• Raven 2 upošteva vložke, ki niso kotirane cene, vključene v Raven 1, in jih je mogoče 

neposredno ali posredno opazovati za sredstva ali obveznosti; 
• Raven 3 upošteva neopazovane vložke za sredstvo ali obveznost. 
 
Tabela 42: Ravni poštenih vrednosti v družbi Intereuropa d.d. na dan 30.6.2014 in 31.12.2013 
v 1000 € 30.6.2014 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.391 0 533 1.924 
 31.12.2013 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.268 0 533 1.801 
     

 
Za ostale finančne inštrumente ocenjujemo, da njihove knjigovodske vrednosti odražajo 
pošteno vrednost. 
 
Povezane stranke z družbo so njene odvisne družbe in skupni podvig v obliki skupaj 
obvladovanega podjetja ter ključno ravnateljsko osebje obvladujoče družbe ter odvisnih 
družb. Transakcije na poslovnem in finančnem področju potekajo pod tržnimi pogoji. 
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NA KRATKO … 
 

 
Leto 2014 je v razvita gospodarstva Evropske unije prineslo prebujanje blagovnih tokov in s 
tem nekaj zmernega optimizma. Kljub temu, da so se blagovni tokovi v prvih šestih mesecih 
na tem območju nekoliko okrepili, se povečanje količin blaga in obdelanih pošiljk v 
Intereuropi ni v celoti odrazilo v višjih prihodkih od prodaje. Naraščajoča cenovna 
konkurenca ter zahteve kupcev po optimiziranju poslovanja in zniževanju logističnih stroškov 
so privedle do vse nižjih prihodkov na enoto. Na naših trgih na zahodnem Balkanu je bila 
gospodarska aktivnost še vedno izredno nizka, na Hrvaškem, ki je naš drugi najpomembnejši 
trg, pa se je recesija nadaljevala. Na zmanjšanje prihodkov naše družbe v Ukrajini so vplivale 
politične in vojaške napetosti, saj so zaradi tega začeli usihati blagovni tokovi na konfliktnih 
območjih, ukrajinska valuta pa je v šestih mesecih proti evru izgubila več kot 40 odstotkov 
vrednosti.  
 
V prvem polletju 2014 smo v koncernu Intereuropa s prodajo storitev ustvarili 70,7 
milijonov € prihodkov, kar je 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2013. Večji 
del upada smo beležili pri storitvah s področja kopenskega prometa, kjer je imel največji 
vpliv vstop Hrvaške v Evropsko unijo, saj smo v letošnjem letu zaradi le-tega beležili kar 60 
odstotkov nižjo prodajo iz naslova carinskih storitev na Hrvaškem in v Sloveniji. Neugoden 
vpliv na prihodke so imele seveda tudi nestabilne politične razmere v Ukrajini, kjer je naša 
ukrajinska družba v šestih mesecih ustvarila 35 odstotkov nižjo prodajo kot v prvem polletju 
2013. Med storitvami kopenskega prometa smo beležili dober prodajni rezultat pri storitvah 
zbirnega prometa, kjer smo prepeljali večje število pošiljk kot v enakem obdobju leta 2013 in 
na ravni koncerna dosegli rast prihodkov od prodaje. S prodajo storitev s področja logističnih 
rešitev in interkontinentalnega prometa smo dosegli enako raven prodaje kot v letu 2013.  
Načrtovane ravni prihodkov od prodaje v koncernu nismo dosegli, saj je bila dosežena raven 
11 odstotkov nižja. Zmanjšanje prihodkov od prodaje carinskih storitev zaradi vstopa 
Hrvaške v EU smo pričakovali, medtem ko smo pri železniškem prometu načrtovali rast 
prihodkov, ki pa se zaradi dogodkov v Ukrajini ni uresničila. Določen del prihodkov iz naslova 
carinskih storitev smo želeli nadomestiti z novimi posli, vendar tega nismo uspeli storiti v 
celoti. V šestih mesecih smo se najbolj približali načrtovani ravni prodaje storitev na področju 
interkontinentalnega prometa. Obdelali smo skoraj za dve tretjini več kontejnerjev kot v 
primerljivem obdobju lanskega leta in na segmentu kontejnerskih prevozov za 21 odstotkov 
presegli načrtovane cilje, medtem ko smo pri konvencionalnih pomorskih prevozih beležili 
eno skromnejših sezon sadja in zelenjave v zadnjih letih.  
 
Na dosežen izid iz poslovanja je poleg nižjih prihodkov od prodaje vplivalo tudi nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo občutno višje od načrtovanih odhodkov iz naslova 
neuveljavljenega davka na nepremičnine v slovenskem delu koncerna. Na ravni koncerna 
smo ustvarili 5,9 milijona € poslovnega izida pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA) ter 2,4 milijonov € dobička iz poslovanja.  
Izid financiranja je znašal -2,3 milijona € in je bil nekoliko slabši od načrtovanega zaradi 
negativnih tečajnih razlik v višini 0,7 milijona €, ki so bile v večini posledica padca vrednosti 
ukrajinske valute. Čisti dobiček je tako ob koncu obdobja znašal 0,1 milijona €.  
Neto finančni dolg je bil na zadnji dan junija za 4 odstotke nižji kot ob koncu leta 2013 in 
je znašal 88,6 milijona €. 
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Kot kaže bodo nemirne razmere v Ukrajini vplivale na uresničevanje naših ciljev za leto 2014, 
med katerimi so ključni ohranjanje prihodkov na ravni lanskega leta ob izboljšanju 
profitabilnosti prihodkov. Kljub močni cenovni konkurenci na trgu si bomo v Intereuropi še 
naprej prizadevali učinkovito tržiti kakovostne in zanesljive logistične storitve, pri čemer 
bosta tudi optimizacija in informatizacija procesov v prihodnjih mesecih naše 
najpomembnejše naloge. 
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       predsednik uprave 
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