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1. Uvod

Intereuropa se je v preteklih letih tako poslovno kot finančno prestrukturirala inpostavila temelje za nadaljnji razvoj. V sklopu finančnega prestrukturiranja so njenelastnice postale banke upnice, ki vodijo postopek prodaje lastniškega deležaIntereurope. Intereuropa bo pri tem skrbela za zakonitost postopkov in zaščitila interesedružbe in vseh delničarjev.Dejavnost in gospodarske razmere na trgih, kjer deluje skupina Intereuropa, so zelozahtevne. Močni pritiski na stroške, ceno in kakovostno izvedbo logističnih storitev,naraščajoče zahteve po kompleksnosti le-teh, trend naraščanja vhodnih stroškov inpovečanje tveganj zaradi slabše likvidnosti in nepredvidljivih dogodkov terjajo odlogistov intenzivno prilagajanje poslovnega modela. To pomeni dinamične ukrepe vsmeri učinkovitega trženja, stalnega prilagajanja zahtevam kupcev in optimiziranjupostopkov, pa tudi učinkovitega upravljanja s tveganji.Poleg zunanjih izzivov se skupina Intereuropa sooča še z notranjimi izzivi, ki izhajajo izzadolženosti družbe, prenizke stopnje informatiziranosti procesov in zgodovinskopogojenih decentraliziranih aktivnosti.
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2. Vizija, poslanstvo in vrednote koncerna

VizijaBiti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev.
PoslanstvoPoslanstvo koncerna je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanjeoptimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev ter hkratidružbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnika, zaposlene in druge deležnike.
Vrednote

Integriteta. Spoštujemo najvišja etična načela in dobre poslovne običaje. Delujemoskladno z zakonodajo, veljavnimi smernicami in priporočili ter internimi pravili družbe.
Odličnost. Naše storitve so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po logističnihstoritvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem znanju.
Prilagodljivost in prožnost. Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev.Dosegamo jih z inovativnim pristopom in vitko organiziranostjo.
Odgovornost. Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorovter do družbenega in naravnega okolja.
Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev. Kakovost naših storitev je plod delaposameznikov in odličnih strokovnih skupin. Cenimo različna znanja, izkušnje inpoglede sodelavcev.
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3. Strategija koncerna

3.1. Strateške dimenzijeUresničevanje vizije temelji na izvajanju strategije štirih ključnih dimenzij: razvoju insegmentaciji logističnih produktov, obvladovanju kupcev, geografski prisotnosti teručinkovitem upravljanju koncerna.
Slika 1: Štiri dimenzije strategije koncerna

Logistični produktiUsmeritve razvoja logističnih produktov v obdobju do leta 2019 bodo še naprej temeljilena razvoju poslovnih področij kopenskega prometa, interkontinentalnega prometa inlogističnih rešitev s pripadajočimi produkti. Na področju kopenskega prometa razvijamoprodukte zbirni in ekspresni promet, cestne in železniške prevoze ter carinske storitve.V okviru interkontinentalnega prometa bomo osredotečeni na pomorski in letalskipromet, avtomobilsko logistiko in pomorsko agencijo. Znotraj logističnih rešitev bomopospeševali storitve kompleksnejšega skladiščenja z distribucijo blaga za blagovneskupine z višjo dodano vrednostjo. S tržno naravnanostjo na določene blagovne skupinebomo izkoriščali priložnosti za razvoj storitev z dodano vrednostjo predvsem obzaporedni kombinaciji ključnih logističnih produktov.Kot 3PL ponudnik logističnih storitev se bomo usmerili na razvoj multimodalnosti,usmerjeni bomo predvsem na B2B logistične posle in na razvoj logističnih »hubov« vregiji. Ob tem bomo krepili operativno odličnost in stroškovno učinkovitost na vseh trehposlovnih področjih.
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Slika 2: Ključni cilji poslovnih področij

Obvladovanje kupcevObvladovanju kupcev bomo še naprej posvečali posebno pozornost. Pomembna bosegmentacija kupcev po trgih in industrijah. Razvijamo tržni pristop, ki bo slonel napostavljanju strategije trženja, spremljanju izvedbe in nagrajevanju prodajnega kadra. Stem namenom postavljamo učinkovitejši mrežni tržni model, ki bo usmerjen navertikalno industrijo in horizontalni pristop trženja posameznih produktov z višjododano vrednostjo. Osredotočamo se na strateške kupce, katerim nudimo storitve naveč trgih koncerna, ključne kupce po posameznih trgih in blagovnih skupinah in naostale kupce, ki so pomembni predvsem na področju kopenskega prometa.
Geografska pokritostGeografsko bomo z lastnimi družbami prisotni na trgu nekdanje Jugoslavije, vključujočtudi Albanijo. Pripravljeni bomo na možnost širitve na preostanek JV Evrope, v kolikor bise evidentirale potrebe ključnih kupcev in priložnosti za nadaljnji razvoj omenjenegatrga. Ostale trge pokrivamo s partnersko mrežo tako na področju produktov kopenskegakot tudi letalskega in pomorskega prometa.
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Upravljanje koncernaUpravljanje koncerna je četrta dimenzija strategije in vključuje aktivnosti doseganjafinančne stabilnosti koncerna, razvoja informacijske podpore poslovanju koncerna inupravljanje s kadri.Finančno stabilnost bomo ohranjali z učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom,nadaljnjim dezinvestiranjem premoženja in izpolnjevanjem zavez, ki smo jih dalibankam upnicam.Predpogoj za učinkovito izvajanje logistične dejavnosti je tudi stalna optimizacijaposlovnih procesov, v okviru katere bomo s pomočjo integrirane informacijske rešitveWexVS zagotovili učinkovito podprtost in povezljivost procesov v vseh družbah skupineIntereuropa.Ključni nosilci razvoja skupine Intereuropa so njeni zaposleni, zato je bistven pogoj zadoseganje zastavljenih ciljev razvoj kulture inovativne organizacije, dovzetne zaspremembe, v središču katere je motiviran sodelavec in učinkovito timsko delo.
3.2. Strateške usmeritve

Iz štirih dimenzij strategije razvoja in delovanja izhajajo strateške usmeritve koncerna:
• ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnihrešitev  na področju držav bivše Jugoslavije,
• optimizacija poslovnih procesov s pomočjo inovativnih informacijskih rešitev,
• razvoj kulture inovativne organizacije, dovzetne za spremembe vsredišču katere je motiviran sodelavec in učinkovito timsko delo,
• ohranjanje finančne stabilnosti z dezinvestiranjem, razdolževanjem inučinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom.
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3.3. Strateški cilji

Strateški cilji do 2019:
SN 20191. Prihodki od prodaje 166,0 mio €2. EBITDA 15,8 mio €3. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7,8 mio €4. Investicije (CAPEX) v povprečju 66% amortizacijev petih letih skupno 24,5 mio €5. Število zaposlenih konec leta 1.4056. Upravljanje z dolgom Neto dolg/EBITDA:   3,4

Intereuropa d.d.Predsednik upravemag. Ernest Gortan
Namestnica predsednika upraveTatjana Vošinek Pucer
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Izjava o omejitvi odgovornosti za napovedi prihodnjih dogodkovTa objava vsebuje napovedi in informacije o prihodnjih dogodkih. Te napovedi ininformacije med ostalim vključujejo finančne cilje skupine Intereuropa za prihodnjaobdobja, načrtovano poslovanje ter finančne načrte. Navedene napovedi in informacijetemeljijo na sedanjih pričakovanjih bodočih dogodkov in stanj ter so predmet tveganj innegotovosti, ki lahko vplivajo na dejanske rezultate, ki se lahko, tudi bistveno, razlikujejood napovedanih zaradi različnih dejavnikov. Na uspešnost poslovanja, finančne cilje inrezultate Intereurope vplivajo razni dejavniki, na mnoge izmed teh Intereuropa nimavpliva.Intereuropa deluje kot podporni logistični servis gospodarstvu, zato je njeno poslovanjetesno povezano z gospodarskim razvojem v državah, v katerih Intereuropa posluje inposlovanjem gospodarskih družb v različnih panogah, katerim nudi logistični servis. Tadva dejavnika se lahko v bodoče razlikujeta od pričakovanj, ki so bila osnova zanapovedi in informacije v tej objavi. Ravno tako lahko vplivajo na napovedi inpričakovanja še drugi dejavniki, na katere Intereuropa nima vpliva, med drugim: učinkinihanj deviznih tečajev, pritiski konkurence po zniževanju cen, nadaljnja volatilnost innadaljnje poslabšanje trgov kapitala, nadaljnje slabšanje plačilne discipline, finančnetežave večjih strank, itd…. Zaradi velikega obsega dejavnikov, ki vplivajo na poslovanjeIntereurope in na katere Intereuropa nima vpliva, ter zaradi tega, ker vseh dejavnikov nimogoče vnaprej natančno predvideti, se lahko dejanski doseženi rezultati pri poslovanjuIntereurope znatno razlikujejo od pričakovanih rezultatov pri poslovanju navedeni v tejobjavi.Intereuropa ne prevzema nikakršne obveznosti glede posodobitve ali revidiranjanapovedi v tej objavi v primeru, da se razvoj dogodkov razlikuje od pričakovanega.


