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Obvladovati trg ni lahka naloga. 

Obvladovati veË trgov hkrati pa je tisti pravi izziv, ki 

od vsakega podjetja terja premiπljeno strategijo. Kot 

koncern imamo vsa sredstva in vse moænosti, da v celoti 

izpolnjujemo naloge in uresniËujemo æelje kupcev. 

S svojo razvejano mreæo smo v stalnem gibanju in teæko 

boste naπli trenutek, ko se pri nas niË ne dogaja. Tega niti ne 

æelimo. 

Stremimo namreË k temu, da so tovornjaki prav tam, kjer 

jih potrebujemo, in da so naπe logistiËne kapacitete na 

razpolago takrat, ko je za to najveËja potreba. 

Do tega pa lahko pridemo le z veliko mero domiselnosti, 

usklajevanja in izkuπenj. Prav slednje so nas privedle do 

bistvene ugotovitve: Ëe hoËeπ obvladovati veË trgov hkrati, 

moraπ najprej obvladati sebe.

In mi obvladamo.
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tabela 1
Izkaz poslovnega izida
(v 000 SIT)

2002* 2003* 2004 2005 05/04

»isti prihodki od prodaje 43.088.381 45.117.517 51.022.064 49.494.200 97

Poslovni izid pred obrestmi, davki 
in amortizacijo (EBITDA)

4.201.397 5.387.823 3.822.446 4.081.366 107

Poslovni izid iz rednega delovanja 7.332.274 3.744.847 3.178.755 3.166.050 100

»isti poslovni izid 5.464.923 3.004.558 2.559.408 2.300.305 90

Dodana vrednost 11.939.054 12.576.880 11.209.258 10.637.822 95

»isti poslovni izid na delnico (v SIT) 624 362 249 313 126

Bruto dividenda na delnico (v SIT) 200 220 240 240 100

tabela 2
Bilanca stanja
(v 000 SIT)

* poslovni izid sestavljen v skladu s SRS
Za leti 200� in 2005 so vrednosti predstavljene v skladu z MSRP

2002* 2003* 2004 2005 05/04

BilanËna vsota 54.309.623 57.376.997 65.291.374 63.694.618 98

DolgoroËna sredstva 38.054.925 41.102.995 50.628.187 48.325.098 95

KratkoroËna sredstva 15.776.927 15.346.339 13.886.610 14.931.304 108

Kapital 35.436.395 35.820.375 42.546.906 42.190.270 99

PovpreËni kapital** 28.922.224 34.126.106 40.990.115 41.218.435 101

FinanËne in poslovne obveznosti 12.507.710 16.445.135 21.647.376 20.684.894 96

*bilanca stanja sestavljena v skladu s SRS
**Kapital ne vkljuËuje Ëistega poslovnega izida poslovnega leta.

tabela 3
Zaposleni
(po plaËanih urah)

2002 2003 2004 2005 05/04

PovpreËno πtevilo zaposlenih 2.422 2.372 2.260 2.118 93

©tevilo zaposlenih v odvisnih druæbah 1.094 1.213 1.215 1.223 101

Koncern Intereuropa

KljuËni doseæki v 2005
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tabela 4
Kazalniki uspeπnosti

2002* 2003* 2004 2005 05/04

»ista dobiËkonosnost kapitala 18,90 % 8,80 % 6,24 % 5,58 % 89

»ista dobiËkonosnost sredstev 11,10 % 5,40 % 4,23 % 3,60 % 85

Produktivnost (v 000 SIT) 18.248 19.476 22.770 23.900 105

»ista dobiËkonosnost prihodkov 10,70 % 6,30 % 4,69 % 4,36 % 93

grafikon 1
Gibanje Ëistega poslovnega izida in EBITDA od leta 
2002 do 2005 za koncern Intereuropa
(v mrd SIT)

*podatki izraËunani v skladu s SRS
»ista dobiËkonosnost kapitala: Ëisti poslovni izid/ povpreËni kapital
»ista dobiËkonosnost sredstev: Ëisti poslovni izid/povpreËna sredstva
Produktivnost: »isti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki /πtevilo zaposlenih
»ista dobiËkonosnost prihodkov: Ëisti poslovni izid/ prihodki
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tabela 5
Izkaz poslovnega izida
(v 000 SIT)

2002 2003 2004 2005 05/04

»isti prihodki od prodaje 30.802.360 29.683.921 29.996.792 28.451.888 95

Poslovni izid pred obrestmi, davki 
in amortizacijo (EBITDA)

1.872.138 3.430.874 2.031.906 3.030.636 149

Poslovni izid iz rednega delovanja 6.590.834 3.408.207 2.394.658 3.422.471 143

»isti poslovni izid 4.928.081 2.863.578 1.970.013 2.472.823 126

Dodana vrednost 8.517.442 9.085.632 7.407.430 7.572.763 102

»isti poslovni izid na delnico (v SIT) 624 362 249 313 126

Bruto dividenda na delnico (v SIT) 200 220 240 240 100

tabela 6
Bilanca stanja
(v 000 SIT)

2002 2003 2004 2005 05/04

BilanËna vsota 45.692.042 48.741.419 47.831.734 46.336.134 97

Stalna sredstva 34.739.744 37.172.171 38.825.247 37.717.110 97

Gibljiva sredstva 10.685.798 10.761.756 8.401.731 8.258.866 98

Kapital 33.447.468 34.628.583 35.451.075 36.850.934 104

PovpreËni kapital* 27.971.208 32.606.237 34.054.823 34.914.593 103

FinanËne in poslovne obveznosti 7.748.223 9.209.131 9.824.375 8.403.305 86

*Kapital ne vkljuËuje Ëistega poslovnega izida poslovnega leta.

Intereuropa d.d.
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tabela 7
Zaposleni 
(po plaËanih urah)

2002 2003 2004 2005 05/04

Zaposleni 1.328 1.159 1.046 895 95

tabela 8
Kazalniki uspeπnosti

2002 2003 2004 2005 05/04

»ista dobiËkonosnost kapitala 17,62 % 8,78 % 5,78 % 7,08 % 123

»ista dobiËkonosnost sredstev 10,07 % 6,13 % 4,14 % 5,30 % 128

Produktivnost (v 000 SIT) 33.286 26.288 29.290 34.257 117

»ista dobiËkonosnost prihodkov 12,93 % 8,82 % 5,98 % 7,52 % 126

KljuËni doseæki v 
letu 2005

»ista dobiËkonosnost kapitala: Ëisti poslovni izid/ povpreËni kapital
»ista dobiËkonosnost sredstev: Ëisti poslovni izid/povpreËna sredstva
Produktivnost: »isti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki /πtevilo zaposlenih
»ista dobiËkonosnost prihodkov: Ëisti poslovni izid/ prihodki
Vsi podatki so predstavljeni v skladu s Slovenskimi raËunovodskimi standardi
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Spoπtovani delniËar!

Kot vsa leta poprej smo se tudi v letu 2005 spopadali z razliËnimi izzivi. Najsi gre 
za spremembe na træiπËu ali za notranje prestrukturiranje, na vse smo se dobro 
pripravili in dokazali, da smo kot koncern sposobni uresniËevati tudi najdrznejπe 
poslovne cilje. 

 Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se tudi za nas spremenila pravila igre. 
Prihod novih konkurentov je od nas terjal veliko domiselnosti, prilagajanja in 
hitrih odloËitev. Ohranjanje trænih deleæev, ponekod pa celo njihovo poveËanje, so 
neizpodbiten dokaz, da se lahko kosamo tudi z najveËjimi. V preteklem letu se je 
zakljuËil tudi Razvojni naËrt do leta 200�. Ta se je zakljuËil celo nad priËakovanji, saj 
smo obdobje konËali s �,�-odstotno povpreËno letno rastjo prodaje in 11,8-odstotno 
povpreËno letno Ëisto donosnostjo kapitala. Ti rezultati ne potrjujejo le pravilnih 
poslovnih odloËitev, temveË govorijo tudi o neomajni usmerjenosti koncerna v rast 
in o predanosti zaposlenih pri izvajanju nalog.

 Upamo si trditi, da bo koncern Intereuropa tudi v prihodnje uspeπno uresniËeval 
Vizijo in strategijo za obdobje 200�-2011, ne glede na ovire, ki nas Ëakajo. 

 Vam, spoπtovani delniËar, pa se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vero v 
neizËrpen potencial koncerna in njegovih zaposlenih. To je naπ najveËji kapital in 
dobra popotnica za prihodnost.

Pismo delniËarjem

mag. Andrej Lovπin
predsednik uprave

Pismo delniËarjem
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Za koncern Intereuropa je bilo 
preteklo poslovno leto uspeπno, saj je 
ustvaril �9,5 milijarde tolarjev Ëistih 
prihodkov od prodaje. Ustvarjene Ëiste 
prihodke od prodaje ocenjujemo kot 
dober poslovni rezultat v primerjavi 
s podatki iz leta 200�, saj je poslovno 
leto 200� vkljuËevalo πe πtirimeseËne 
prihodke iz naslova carinskih storitev, 
ko so te predstavljale kar 13 odstotkov 
v strukturi celotnih prihodkov. NajveËji 
deleæ v strukturi realizacije koncerna 
Intereuropa zavzema kopenski promet 
z 52 odstotki. Koncern Intereuropa je v 
lanskem letu tako poveËal Ëiste prihodke 
od prodaje na zaposlenega in dodano 
vrednost na zaposlenega.

Ofenzivna strategija razvoja
Glavna naloga nove uprave, imenovane 
1�. 1. 200�, je bila izdelava in poenotenje 

nove Vizije in strategije koncerna Intereuropa med predsednikom in namestnikom 
predsednika uprave ter izdelava naËrta poslovanja za leto 200�, ki je obenem del 
srednjeroËnega plana za mandatno obdobje 200�-2011. 
 Cilje, ki so zapisani v Viziji in strategiji razvoja koncerna Intereuropa za obdobje 
200�-2011 bo Intereuropa dosegla s konsolidacijo, πirjenjem in utrditvijo pozicije na 
slovenskem trgu logistiËnih storitev. Svojo poslovno mreæo bo zaokroæila v dræavah 
Balkanskega polotoka, in sicer v Romuniji, Bolgariji, na Kosovu, v »rni gori in Albaniji. 
Prav tako bo tudi na ostalih trgih, kjer je koncern æe prisoten s svojimi odvisnimi 
druæbami, razπirila svojo poslovno mreæo (Rusija, Ukrajina, Srbija in »rna gora) ter 
hkrati z novimi poslovno-logistiËnimi projekti prodrla na trge Srednje in Daljne Azije. 
 V naËrtu opredeljeni strateπki cilji za obdobje 200�-2011 so tako naslednji:
1.  Intereuropa d.d. bo pridobila nove posle, zadræala obstojeËe in izboljπala poslovni 

rezultat.
2.  Intereuropa d.d. bo najuspeπnejπe logistiËno podjetje v jugovzhodni Evropi.
3.  Intereuropa d.d. bo zagotavljala celovito logistiËno storitev.
�.  Intereuropa d.d. bo postala evropska blagovna znamka.
5.  Intereuropa d.d. bo vlagala v infrastrukturo in tehnoloπki razvoj.
�.  Intereuropa d.d. bo skupaj z Luko Koper d.d. in Holdingom Slovenske æeleznice 

formirala globalni logistiËni center. 
 V dokumentu Vizija in strategija razvoja Intereurope za obdobje 200�-2011 so 
omenjeni strateπki cilji podrobno razdelani in opredeljeni, na njih pa se nanaπajo tudi 
dopolnilni cilji, in sicer:

uprava intereurope
od 17. 1. 2006

Zvezdan MarkeæiË
namestnik predsednika 
uprave 
mag. Andrej Lovπin
predsednik uprave

Nagovor mag. Andreja Lovπina, predsednika uprave
od 17. 1. 2006
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·  Intereuropa d.d. bo bolje izkoristila prednosti Ëlanstva Slovenije v Evropski uniji in 
zvezi Nato;

·  Intereuropa d.d. bo vzpostavila sledenje blagovnim tokovom in
·  Intereuropa d.d. se bo dejavno vkljuËila v formiranje mreæe slovenskih gospodarskih 

predstavniπtev v tujini. 
 Glavni in dopolnilni strateπki cilji so podprti tudi s konkretnimi πtevilkami, ki so za 
leto 200� naslednji: �,9-odstoten Ëisti donos kapitala, �,�-odstotna letna rast prodaje, 
kar pomeni, da bo koncern v letu 200� dosegel skoraj 53 milijard tolarjev Ëistih 
prihodkov od prodaje in �,�-odstotno letno rast dodane vrednosti na zaposlenega. 
 Poslovna politika koncerna Intereuropa bo tako temeljila na ofenzivni strategiji in 
na strategiji rasti. Agresivnejπi prodajni nastop je poleg konkurenËnosti na domaËem 
in tujih trgih namreË nujen za rast naπega koncerna. 
 Za dvig konkurenËnosti, hitrejπo rast koncerna in poveËanje prodaje na obstojeËih 
in novih trgih bo Intereuropa nadgradila in posodobila prodajno ter marketinπko 
funkcijo, posodobila informacijski sistem za podporo prodajno-operativnim procesom 
ter izpopolnila obstojeËe storitve in razvila nove. Asortiman storitev druæbe bo 
osredotoËen na tri kljuËna poslovna podroËja - kopenski promet, logistiËne reπitve in 
medcelinski promet. Podporne carinske storitve in najemi pa bodo zaokroæili ponudbo 
celovitih logistiËnih reπitev. 

Reorganizacija poslovanja 
V okviru Intereurope, predvsem matiËne druæbe, v Sloveniji naËrtujemo 
reorganizacijo, s katero se bo poslovanje razdelilo na posamezne divizije. Prva bo 
divizija kopenskega prometa, druga bo divizija terminalskih storitev in tretja bo 
divizija medcelinskega prometa. Vse tri divizije bodo imele v Sloveniji enak pomen. 
Divizijska organiziranost se bo postopoma prenaπala in vzpostavljala tudi v povezanih 
druæbah. To bo vplivalo na veËjo uËinkovitost upravljanja in doseganje ekonomije 
obsega na koncernski ravni. Gospodarske druæbe, ki so v drugih dræavah, se bodo 
zaradi specifike dejavnosti razvijale tako, kot zahtevajo trgi v teh dræavah. Druæbe, ki 
jih ima Intereuropa v dræavah srednje in jugovzhodne Evrope, Rusije in Ukrajine, in 
bodoËe druæbe v dræavah Srednje Azije se bodo razvijale v skladu z znaËilnostmi trgov 
in potreb gospodarstev na teh trgih ob podpori matiËne druæbe. 

Temeljne usmeritve
Osnovna dejavnost korporacije πe naprej ostaja zagotavljanje globalnih celovitih 
logistiËnih storitev. Navzven bo Intereuropa kot logistiËna korporacija te logistiËne 
storitve nudila v celoti, navznoter pa bo poudarek predvsem na pridobivanju poslov, 
prodaji in organizaciji izpeljave poslov. Pri organizaciji izpeljave poslov bomo 
koristili tudi druge gospodarske druæbe, ki so v nekaterih segmentih logistike bolj 
specializirane kot Intereuropa. Naπ cilj je torej zadovoljen konËni kupec.
 Rezultat intenzivne prodajne politike bo tako usmerjenost h kupcu in prilagajanje 
potrebam trga po logistiËnih uslugah z razπiritvijo obsega storitev v smeri 
prevzemanja celotne logistiËne dejavnosti posameznih gospodarskih druæb. Po 

Nagovor mag. Andreja 
Lovπina, predsednika 
uprave od 1�. 1. 200�
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konsolidaciji poslovanja Intereurope v Sloveniji bomo to nadaljevali na obstojeËih 
trgih, kjer bomo izvajali podobno ofenzivno politiko, in bomo vodilnim slovenskim 
podjetjem, ki πirijo dejavnost na nove trge, in drugim podjetjem ponudili celovite 
logistiËne storitve. Po konsolidaciji poslovanja koncerna v Sloveniji in na obstojeËih 
trgih se bomo πe bolj usmerili na trge jugovzhodne Evrope ter tako zaokroæili naπo 
prodajno mreæo na tem obmoËju. Hkrati se bomo postopoma πirili na trge Srednje in 
Daljne Azije. Nova podjetja v okviru koncerna na omenjenih trgih bodo ustanovljena 
kot lastna ali prevzeta podjetja. S tem æelimo vzpostaviti nadzor nad blagovnimi 
tokovi ter poveËati πtevilo blagovnih tokov med Srednjo in Daljno Azijo in koprskim 
pristaniπËem ter srednjo Evropo.
 Obenem bomo z naπimi novimi predstavniπtvi in podjetji v Srednji in Daljni Aziji 
poskuπali zagotoviti obratni blagovni tok. Pas ob V. in X. prometnem koridorju, kjer 
se nahajajo podjetja koncerna Intereuropa, bo v pomoË pri vzpostavitvi nadzora nad 
blagovnimi tokovi.
 Pri tem bomo vzpostavili æe omenjeno projektno povezavo med slovenskimi podjetji 
in gospodarskimi druæbami, ki se ukvarjajo z logistiËnimi storitvami. Gre za odprte 
projekte, s katerimi bomo skuπali povezati deleæ slovenskih logistiËnih kapacitet in 
zagotovili veËjo pretoËnost blaga prek Slovenije v vseh smereh. Pripravili bomo tudi 
pobudo za formiranje “Globalnega logistiËnega centra”, ki bi s ciljem organiziranega 
nastopanja na globalnem trgu logistiËnih storitev Intereuropo projektno povezoval z 
Luko Koper in Slovenskimi æeleznicami.

Pogled v leto 2011
Koncern Intereuropa vidim v letu 2011 kot najmoËnejπe in najveËje logistiËno podjetje 
v jugovzhodni Evropi, in to v celotni paleti logistiËnih storitev, ter kot srednje veliko 
logistiËno podjetje v srednji Evropi. Skratka, v obdobju 200�-2011 bo Intereuropa 
postala globalni logistiËni koncern. 
 V obmoËju V. in X. koridorja se bo naπa dejavnost πe najbolj skoncentrirala v 
jugovzhodni Evropi, Rusiji in Ukrajini. Na teh trgih priËakujemo do leta 2008 najveËji 
napredek. V obdobju od 2008 do 2011 pa se bo teæiπËe pridobivanja novih trgov 
preusmerilo v Srednjo Azijo. Pridobivali bomo blagovne tokove, ki gravitirajo med 
Srednjo in Daljno Azijo ter Slovenijo in srednjo Evropo.

mag. Andrej Lovπin
predsednik uprave
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V letu 2005 je koncern Intereuropa realiziral �9,5 
milijarde tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. 
Z aktivnim obvladovanjem stroπkov smo, kljub 
nedoseganju planirane realizacije in obËutnemu 
poveËanju cen naftnih derivatov, ustvarili 3,1 
milijarde tolarjev poslovnega izida iz rednega 
delovanja in 2,3 milijarde tolarjev Ëistega 
poslovnega izida. Doseæeni Ëisti poslovni izid 
presega naËrtovanega in pomeni 5,�-odstotno Ëisto 
dobiËkonosnost kapitala.
 Leto 2005 so zaznamovali predvsem izpad 
prihodkov iz naslova carinskih storitev zaradi 
vstopa Slovenije v EU, visok porast cen naftnih 
derivatov, prost vstop tuje konkurence na trg 
logistiËnih storitev in ostali procesi globalizacije, 
kar je zaostrilo konkurenco in poslediËno vplivalo 
na zniæanje cen naπih storitev. Na nastale razmere 
na trgu smo se odzvali z veËanjem obsega prodaje 
in tako realno dosegli enak obseg prodaje kot v letu 
200�, ko smo prve πtiri mesece πe izvajali carinske 
storitve za blago iz oziroma za dræave EU. Razvojni 

cilji strateπkega naËrta koncerna Intereuropa 2001-200� so temeljili na poveËanju 
vrednosti podjetja in s tem na zadovoljstvu vseh udeleæencev poslovnega procesa: 
delniËarjev, kupcev in zaposlenih. Vrednostno smo naËrtovali �,2-odstotno povpreËno 
letno rast prodaje in 10-odstotno Ëisto donosnost kapitala za obdobje 2001-200�.
 KljuËni doseæki tega razvojnega obdobja kaæejo, da smo sredstva uspeli s ��,5 
milijarde tolarjev poveËati na �3,� milijarde tolarjev, kapital pa s 2�,8 milijarde 
tolarjev na �2,2 milijarde tolarjev. Kazalniki uspeπnosti nam tako kaæejo, da smo v 
tem obdobju dosegli �,�-odstotno povpreËno letno rast prodaje in kar 11,8-odstotno 
povpreËno letno Ëisto donosnost kapitala.
 V zadnjih petih letih smo πtevilo zaposlenih poveËali z 2.035 v letu 2001 na 2.1�9 
konec leta 2005, kljub zmanjπanju πtevila zaposlenih leta 200� v matiËni druæbi, ki 
je bilo posledica vstopa Slovenije v EU in temu poslediËnega zmanjπanja potreb po 
carinskih storitvah. 
 Iz letnih poslovnih poroËil za obdobje tega razvojnega naËrta lahko ugotovimo, 
da smo dosegli ali presegli tudi druge razvojne cilje, kot so zadovoljstvo kupcev, 
kakovost storitev, zadovoljstvo zaposlenih, vrednost naloæb in deleæ logistiËnih 
storitev v prihodkih. 
 V poslovni viziji in usmeritvi iz razvojnega naËrta smo kot pomemben temelj za 
njuno uresniËevanje opredelili tudi spremembo v upravljanju druæb in poslovnih 
podroËij koncerna ter prilagoditev organiziranosti koncerna v smeri enotnega 
vodenja poslovnih podroËij in poslovnih enot koncerna. Poslovanje koncerna smo 
organizirali po poslovnih podroËjih, tako v matiËni druæbi kot v odvisnih druæbah. 

PoroËilo Joæeta Kranjca, predsednika uprave 
do 17. 1. 2006

uprava intereurope
do 11. 12. 2005

Radovan Vrabec
Vladimir PetraviË
Milan KureliË 
mag. Milan Jelenc
Joæe Kranjc

PoroËilo Joæeta Kranjca, 
predsednika uprave 
do 1�. 1. 200�
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KrËenje poslovne mreæe zaradi prenehanja ali zmanjπanja potreb po carinskih 
storitvah na eni strani in veËanje logistiËnih kapacitet v obliki blagovno transportnih 
terminalov, pretovornih in prevoznih enot na drugi je pospeπilo prehod iz teritorialne 
organiziranosti poslovanja v organiziranost po poslovnih podroËjih in doloËitev 
nosilnih poslovnih stebrov delovanja ter podpornih storitev.
 Izkuπnje in dobra praksa primerljivih evropskih logistiËnih koncernov namreË 
kaæejo, da logistiËne storitve ne prenesejo teritorialne delitve trga po profitnih 
centrih, temveË le po prometnih smereh blagovnih tokov. Temu tudi v Intereuropi 
prilagajamo notranjo organizacijo, saj æelimo doseËi maksimalno uËinkovitost, 
stroπkovno uËinkovitost, sinergijo med poslovnimi enotami koncerna in izboljπanje 
konkurenËnosti naπih storitev, ki jih æelimo ponujati kupcem in jih izvajati v njihovo 
popolno zadovoljstvo.
 Usmerjenost h kljuËnim kupcem - logistiËni 'outsourcing', celovite logistiËne 
storitve po meri kupca, razvoj in racionalizacija procesov, koncernski pristop do 
skupnih kupcev in dobaviteljev, celovito logistiËno obvladovanje blagovnih tokov in 
vkljuËevanje v mednarodne oskrbovalne verige, so nekateri od naËinov uresniËevanja 
naπega poslanstva in razvojnih ciljev, ki zahtevajo projektni naËin dela doloËenega 
strokovnega tima. Vsak strokovni tim ima svojega vodjo, svoj proraËun stroπkov, cilje, 
Ëasovno opredeljene naloge in roke. Da bi bili kos tem naËinom dela, smo ustanovili 
projektno pisarno in uvedli projektni naËin dela.
 V preteklem letu smo tako razπirili ponudbo logistiËnih storitev in v veËjem delu 
uspeli nadomestiti izpad prihodkov iz carinskih storitev, ki se nam je zgodil v letu 
200�. Vzpostavili smo nove zbirne linije za baltske dræave in Rusijo, pridobili nove 
partnerje, razπirili ponudbo storitev UPS, pridobili nove skladiπËno-transportne in 
distribucijske kapacitete v Ljubljani, Logatcu in Splitu, posodobili smo vozni park 
za cestni prevoz blaga, ustanovili druæbo za æelezniπko πpedicijo in pridobili nove 
pomorsko-agencijske posle v Reki. To je le nekaj najpomembnejπih pridobitev, ki 
so prispevale k poveËanju obsega logistiËnih storitev v prodaji koncerna. Lastno 
poslovno mreæo smo v letu 2005 racionalizirali s koncentracijo naπih zmogljivosti na 
in ob V. ter X. evropskem prometnem koridorju, kjer je teæiπËe delovanja koncerna. 
 Pravilnost in aktualnost razvoja naπih storitev, paketov storitev in produktov 
potrjuje tudi zadovoljstvo naπih kupcev, ki ga redno merimo po lastni metodologiji. 
Z veseljem ugotavljamo, da jih naπi kupci ocenjujejo kot kakovostne in konkurenËne. 
Brez kakovosti in zadovoljstva kupcev na zahtevnem træiπËu danes namreË ni mogoËe 
obstati. 
 Poleg zadovoljstva naπih kupcev je za Intereuropo izrednega pomena podpora 
in zadovoljstvo naπih lastnikov. Dosedanja uprava je tako zagovarjala in izvajala 
dolgoroËno politiko dividend, in sicer je polovico dobiËka namenila v dividende, 
polovico pa v razvoj gledano z vidika celotnega petletnega obdobja. Tako dividendno 
politiko smo zapisali v dosedanji razvojni naËrt koncerna Intereuropa kot tudi v 
razvojni naËrt za obdobje 200�-2010, ki ga bo izvajala nova uprava. PriËakujem, da bo 
uporaba dobiËka in dividendna politika tudi v prihodnje podobna dosedanji.
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 Nova uprava druæbe Intereuropa d.d. bo tako prevzela druæbo, ki se v evropskem 
prostoru uvrπËa med srednje velika logistiËna podjetja s primerljivimi finanËnimi 
pokazatelji, saj dosega najviπje stopnje rasti in boljπo dobiËkonosnost prodaje. 
 Z razvejano lastno poslovno mreæo v desetih dræavah, predvsem Srednje in 
Jugovzhodne Evrope, ki razpolaga s sodobno logistiËno infrastrukturo in opremo, 
sodi koncern Intereuropa med vodilne ponudnike logistiËnih storitev na tem 
obmoËju in je s svojo partnersko mreæo v svetu sposoben hitro, varno in po 
konkurenËnih cenah odpremiti ali dopremiti vse vrste poπiljk blaga. 
 Z bilanËno vsoto �3,� milijarde tolarjev, kapitalom v viπini �2,2 milijarde tolarjev, 
ki predstavlja �� odstotkov v strukturi virov sredstev, z ustvarjenimi rezervami, 
donosnimi finanËnimi naloæbami je koncern Intereuropa finanËno stabilen, moËan 
in sposoben financirati zahtevne razvojne projekte, ki mu bodo dodatno utrdili 
poloæaj srednje velikega ponudnika logistiËnih storitev v Srednji Evropi in vodilnega 
ponudnika logistiËnih storitev v Jugovzhodni Evropi. 
 Z ustvarjenimi resursi in usposobljenimi, motiviranimi zaposlenimi ima nova 
uprava realne moænosti, da v svojem petletnem mandatu uresniËi ambiciozne cilje v 
zadovoljstvo kupcev, delniËarjev in zaposlenih. 
 Razvojne usmeritve za naprej je predstavila nova uprava nadzornemu svetu in 
javnosti v dokumentu Vizija in strategija razvoja koncerna Intereuropa za obdobje 
200�-2011. Ugotavljam, da razvojne usmeritve temeljijo na dosedanjih trendih 
razvoja koncerna Intereuropa, ugotovljenih moænostih razvoja na vse bolj zahtevnem 
trgu logistiËnih storitev in ambicioznih razvojnih ciljih, ki si jih je postavila nova 
uprava. Cilji so visoki, vendar uresniËljivi, seveda s trdim delom uprave in zaposlenih 
ter z optimalnim izkoriπËanjem vseh razpoloæljivih resursov Intereurope.

Joæe Kranjc
predsednik uprave do 1�. 1. 200�

PoroËilo Joæeta Kranjca, 
predsednika uprave 
do 1�. 1. 200�
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Na podlagi 25�. Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah (ZGD) je uprava druæbe 
Intereuropa d.d. poslala Ëlanom nadzornega sveta v preveritev in potrditev:

· letno poroËilo za poslovno leto 2005 z revizorjevim poroËilom,
· predlog uporabe bilanËnega dobiËka.

V skladu z 2��. a Ëlenom Zakona o gospodarskih druæbah ter s toËkama �.3 in �.� 
Statuta druæbe Intereuropa d.d je nadzorni svet preveril prejete dokumente in podaja 
skupπËini delniËarjev Intereurope d.d. naslednje 

poroËilo o izsledkih preveritve.

Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 

Nadzorni svet se je v letu 2005 sestal na desetih rednih sejah, od katerih je bila ena 
korespondenËna in ena konstitutivna seja. Deloval je v sedemËlanski sestavi.
 »lani nadzornega sveta, predstavniki delniËarjev, so bili: dr. Livij Jakomin, mag. Joæe 
LeniË, g. Drago Naberπnik, do odpoklica na skupπËini dne 15. 11. 2005, ter g. Ernest 
Gortan, ki je dne 2�. 9. 2005 dal odstopno izjavo iz Ëlanstva v nadzornem svetu.
 »lani nadzornega sveta, predstavniki zaposlenih, so delovali v naslednji sestavi:  
g. Zoran Klampfer, g. Maksimiljan BabiË in ga. Marina Rus.
 Na skupπËini dne 15. 11. 2005 so bili izvoljeni novi Ëlani, predstavniki delniËarjev:  
g. Boπtjan Rigler, g. Anton Moæe, ga. Manja Skerniπak in g. Ervin Buæan. Njihov 
mandat je nastopil z dnem 1�. 11. 2005.
 Na osnovi sklepa sveta delavcev se je skupπËina seznanila z razreπitvijo dveh 
Ëlanov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, ge. Marine Rus in g. Zorana 
Klampferja, ter z odstopno izjavo Ëlana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, 
g. Maksimiljana BabiËa. Nove Ëlane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, 
je svet delavcev izvolil na volitvah dne 1�. 11. 2005. Mandat novoizvoljenih Ëlanov, 
predstavnikov zaposlenih, ge. Zlatke Ëretnik, ge. Nevije PeËar in g. Vinka Rebule, je 
zaËel teËi z dnem 18. 11. 2005.
 Na konstitutivni seji je nadzorni svet za predsednika nadzornega sveta med 
svojimi Ëlani izvolil g. Boπtjana Riglerja, za namestnika predsednika pa g. Antona 
Moæeta. 
 Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje druæbe, se sproti seznanjal z 
doseæenimi poslovnimi rezultati ter skladno z ustreznimi zakonskimi doloËili in 
statutom druæbe sklepal o predlaganih odloËitvah uprave. Uprava je ustrezno 
informirala nadzorni svet s trimeseËnimi in polletnima poroËiloma; in tudi o drugih 
vpraπanjih, povezanih s poslovanjem druæbe Intereuropa d.d. in odvisnih druæb. 
 V letu 2005 je nadzorni svet spremljal in ocenjeval uresniËevanje naËrtovane 
poslovne politike, smernice uresniËevanja razvojnega naËrta koncerna Intereuropa 
do leta 200� ter ugotavljal, da se z uresniËevanjem razvojnih strategij potrjuje 
zaËrtana usmeritev, sprejeta v Razvojnem naËrtu, in krepi vloga koncerna na novih 

PoroËilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
revidiranega letnega poroËila Intereurope d.d. za leto 2005
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trgih. KritiËen pa je bil do doseæenih slabπih rezultatov iz poslovanja, saj je ugotavljal, 
da bi bila za izboljπanje rezultata v druæbi poleg iskanja novih trgov potrebna tudi 
reorganizacija. 
 Nadzorni svet ocenjuje, da so ustvarjeni Ëisti prihodki od prodaje prvega polletja 
nekoliko pod planom, kar je rezultat sezonskega nihanja prodaje predvsem v 
prvih dveh mesecih poslovnega leta. Prodajni trendi, ki so v fazi rasti, pa kaæejo na 
doseganje zaËrtanih ciljev do konca leta. FinanËne rezultate prvega polletja druæbe 
Intereuropa d.d. nadzorni svet ocenjuje kot uspeπne. 
V letu 2005 se je zmanjπal strukturni deleæ carinskih storitev, vendar je Intereuropa 
v letu 2005 na drugih podroËjih uspela nadomestiti skoraj celoten izpad dohodka 
zaradi manjπih prihodkov carinskih storitev po vstopu Slovenije v EU.
 Nadzorni svet je bil seznanjen z zadolæitvami in odgovornostjo uresniËevanja 
doloËil Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb. Na zahtevo najveËjega delniËarja 
Luke Koper je nadzorni svet skupaj z upravo skupπËini v sprejem predlagal sklep 
o spremembi statuta v toËki, ki doloËa πtevilo Ëlanov uprave. Na skupπËini je bila 
potrjena triËlanska sestava uprave in s tem tudi sprememba statuta, ki je zaËela 
veljati z dnem vpisa v sodni register.
 Nadzorni svet je obravnaval poroËilo uprave o primerjavi koncerna Intereuropa 
z evropskimi in slovenskimi logisti v letu 200� in ugotovil, da koncern Intereuropa 
utrjuje poloæaj srednje velikega logistiËnega ponudnika v Evropi in vodilnega 
ponudnika v jugovzhodni Evropi ter dosega primerljive finanËne pokazatelje. 
Intereuropa na slovenskem trgu z najveËjim obsegom prodaje dosega vodilni poloæaj 
ponudnika logistiËnih storitev.
 Nadzornemu svetu v prejπnji sestavi je bila podana informacija o poteku 
projekta ISPRO (Informacijski sistem podpore produktom), ki predstavlja izvedbo 
prenove informacijskega sistema za podporo produktom. Zamenjava obstojeËega 
informacijskega sistema z novo informacijsko reπitvijo bi vplivala na poveËanje 
obsega prodaje storitev, dvig produktivnosti, zniæanje stroπkov in poveËanje 
konkurenËnosti na trgu logistiËnih storitev. 
 Nadzorni svet je bil seznanjen z odstopno izjavo Ëlana nadzornega sveta g. Ernesta 
Gortana ter zahtevo delniËarja Luke Koper o sklicu skupπËine in volitvah novega 
nadomestnega Ëlana nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet sta na zahtevo 
omenjenega delniËarja dne 15.11.2005 sklicala 1�. skupπËino delniËarjev, na kateri so 
bili izvoljeni πtirje novi Ëlani nadzornega sveta, predstavniki delniËarjev. Z odpoklicem 
sveta delavcev treh predstavnikov, zaposlenih v nadzornem svetu druæbe, je svet 
delavcev imenoval sestavo treh novih predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet. 
Nadzorni svet je od svoje prve konstitutivne seje dne 2�. 11. 2005 nadaljeval delo v 
novi sedemËlanski sestavi. Zaradi nove zasedbe se je nadzorni svet na svoji prvi seji 
seznanil z mreæno organiziranostjo koncerna, akti druæbe in doloËili statuta. Sprejel 
je preËiπËeno besedilo Poslovnika o delu nadzornega sveta. Novoimenovani nadzorni 
svet se je seznanil s spremembami statuta druæbe Intereuropa d.d. tudi glede πtevila 
in sestave uprave ter s potekom mandata uprave z dne 11. 12. 2005. 
 Nadzorni svet je sprejel odloËitev o imenovanju nove uprave prek javnega razpisa. 

PoroËilo nadzornega sveta 
o rezultatih preveritve 
revidiranega letnega 
poroËila Intereurope d.d. 
za leto 2005
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 Do datuma nastopa funkcije nove uprave po izvedenem javnem razpisu je v 
zaËasno upravo, vendar najdlje za 3 mesece, imenoval enoËlansko upravo. Za 
predsednika uprave druæbe Intereuropa d.d. je bil zaËasno imenovan dosedanji 
predsednik uprave g. Joæe Kranjc. 
 Uprava je pred iztekom svojega mandata nadzorni svet seznanila z izhodiπËi za 
pripravo plana koncerna Intereuropa za leto 200� in z razvojnim naËrtom koncerna 
Intereuropa za obdobje 200�-2011. Nadzorni svet je sprejel odloËitev, da razvojni 
naËrt pred sprejemom preuËi in novelira nova uprava druæbe.
 Nadzorni svet druæbe Intereuropa se je seznanil s planskimi dokumenti koncerna 
Intereuropa za leto 200�, ki temeljijo na uresniËevanju Razvojnega naËrta 
koncerna Intereuropa za obdobje 200�-2011. Nova zasedba nadzornega sveta je 
bila seznanjena tudi z vsebino in potekom projekta ISPRO in primerjavo koncerna 
Intereurope z evropskimi in slovenskimi logisti v letu 200�.
 Nadzorni svet ocenjuje, da je imel v poslovnem letu 2005 na voljo dovolj 
pravoËasno pripravljenih podatkov, poroËil in informacij (po potrebi pa tudi 
dodatnih pojasnil in obrazloæitev na sejah), tako da je æe med poslovnim letom 
odgovorno spremljal in nadzoroval poslovanje druæbe. Poglobljeno je obravnaval 
obπirno poroËilo uprave o poslovanju druæbe in doseæenih rezultatih v letu 
2005, ugotovljenih na podlagi nerevidiranih raËunovodskih izkazov s pojasnili k 
raËunovodskim izkazom za leto 2005.
 »lani nadzornega sveta so skrbno preuËili letno poroËilo z revizorjevim poroËilom, 
raËunovodske izkaze in pojasnila ter druge navedbe v letnem poroËilu. Nadzorni 
svet ugotavlja, da je letno poroËilo uprave verodostojen odraz dogajanj in celovita 
informacija o poslovanju v poslovnem letu 2005 ter kot tako dopolnjuje in 
nadgrajuje informacije, ki so mu bile posredovane med poslovnim letom.

Mnenje k revizorjevemu poroËilu 
Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poroËilom o opravljeni reviziji 
raËunovodskih izkazov skupine Intereuropa in obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d., 
ki ga je predloæila revizijska druæba Deloitte&Touche revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 
Ljubljana.
 Nadzorni svet ugotavlja, da je pooblaπËeni revizor druæbe Deloitte&Touche revizija 
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, v svojem poroËilu podal pozitivno mnenje oziroma 
mnenje brez pridrækov na raËunovodske izkaze skupine Intereuropa in druæbe 
Intereuropa d.d. ter ugotovil, da so resniËna in poπtena slika finanËnega stanja, 
poslovnega in finanËnega izida poslovanja ter gibanja kapitala v letu 2005 na dan  
31. 12. 2005.
 Skladno z doloËili drugega odstavka 2��. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah in 
tretjega odstavka toËke �.� Statuta druæbe Intereuropa d.d. je nadzorni svet sprejel 
naslednje staliπËe: k revizorjevemu poroËilu, ki ga je pripravila revizijska druæba 
Deloitte&Touche revizija d.o.o., nadzorni svet nima pripomb.
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Potrditev letnega poroËila za leto 2005
Nadzorni svet je pregledal poslovanje druæbe v letu 2005, poroËilo za poslovno leto 
2005 koncerna Intereuropa in matiËne druæbe Intereuropa d.d., pozitivno mnenje 
v revizorjevem poroËilu in predlog uporabe bilanËnega dobiËka, ki ga je predloæila 
uprava. Na podlagi tega in v skladu z doloËili 2��. a Ëlena Zakona o gospodarskih 
druæbah ter toËk �.� in �.5 Statuta druæbe Intereuropa, Globalni logistiËni servis, 
delniπka druæba, nadzorni svet soglasno potrjuje in sprejema letno poroËilo koncerna 
Intereuropa za poslovno leto 2005. 

Predlog za uporabo bilanËnega dobiËka 
Nadzorni svet je ob preveritvi revidiranega letnega poroËila preuËil tudi predlog 
uprave za porabo bilanËnega dobiËka za leto 2005. Ugotovil je, da je koncern 
Intereuropa v poslovnem letu 2005 posloval skladno s temeljnimi cilji, ki so 
opredeljeni v Razvojnem naËrtu do leta 200�. Na podlagi te ugotovitve in dejstva, da 
koncern naËrtuje tudi v letu 200� nadaljnjo πiritev svoje poslovne mreæe v Srednji in 
Jugovzhodni Evropi ter na trgih Srednje Azije, veËanje prodajnih in trænih aktivnosti, 
nadaljnjo racionalizacijo stroπkov ter uËinkovito izkoriπËanje novih kapacitet, 
nadzorni svet soglaπa s predlogom uprave o uporabi bilanËnega dobiËka za leto 
2005. 
 Na podlagi 2��. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah in toËke �.� Statuta 
druæbe Intereuropa d.d. nadzorni svet predlaga skupπËini druæbe Intereuropa d.d., 
da na podlagi �. odstavka 282. Ëlena in 282. a Ëlena Zakona o gospodarskih druæbah 
sprejme sklep o:

1.  uporabi bilanËnega dobiËka v viπini 12.55�.�93 tisoË SIT, tako da: 
·  se za izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih 

imenskih delnic, v bruto viπini 250 SIT na delnico, nameni 1.9�5.�03 tisoË SIT;
 ·    za izplaËilo dividend se uporabi celoten preneseni Ëisti dobiËek iz let 1999 in 

2000 v viπini 1.959.01� tisoË SIT in del prenesenega Ëistega dobiËka iz leta 2001 v 
viπini 1�.58� tisoË SIT.

·  Preostali del bilanËnega dobiËka v viπini 10.582.190 tisoË SIT ostane nerazporejen.

2.  podelitvi razreπnice upravi in nadzornemu svetu druæbe Intereuropa d.d. za delo v 
poslovnem letu 2005.

V Kopru, 12. �. 200�

Boπtjan Rigler
predsednik nadzornega sveta

PoroËilo nadzornega sveta 
o rezultatih preveritve 
revidiranega letnega 
poroËila Intereurope d.d. 
za leto 2005
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frekvenco poizvedovanj o uvoznih 
poπiljkah.

·  22. marca je na Brniku potekala 
brezplaËna celodnevna delavnica, 
namenjena strankam, na temo 
pakiranja poπiljk.

·  Intereuropa je sodelovala kot sponzor 
prevoza veËje humanitarne poπiljke 
oblaËil in obutve v Sarajevo. 

April
·  19. aprila - podpis pogodbe za izvajanje 
projekta informacijske podpore 
logistiËnim procesom (ISPRO) med 
druæbo Intereuropa d.d. in italijansko-
francosko druæbo WEXLog s ciljem 
implementacije informacijske reπitve za 
podporo izvajanja celovitih logistiËnih 
storitev.

·  PriËetek sodelovanja z novim 
partnerjem v TurËiji na podroËju zbirnih 
prevozov. 

Maj
·  9. maja otvoritev novih skladiπËnih 
zmogljivosti v Dugopolju pri Splitu. 
Gre za dodatnih 18.815 m2 kapacitet, s 
katerimi Intereuropa πe dodatno utrjuje 
vodilni poloæaj na hrvaπkem logistiËnem 
trgu.

·  Na podroËju zbirnih prevozov nov 
partner v Veliki Britaniji.

·  Na spletu se na naslovu www.interjug.
co.yu predstavi odvisna druæba A.D. 
Interjug-AS iz Beograda.

·  Podprli Plavalni klub Koper in plavalca 
Matjaæa MarkiËa, s katerim sodelujemo 
æe vrsto let.

Junij
·  ©iritev ponudbe na podroËju zbirnega 
prometa z novo posredno linijo za 
Rusijo.

·  Junija so potekale tradicionalne 21. 
πportno-druæabne igre “Intereuropiada” 
v Ankaranu, kjer se je 20 ekip iz 
Intereuropinih druæb, podruænic in 
filial, skupaj veË kot 5�0 sodelavcev iz 
celotnega koncerna, pomerilo v razliËnih 
πportnih disciplinah in preæivelo aktiven 
in druæaben vikend.

·  1�. junija - speπna recertifikacijska 
presoja sistema kakovosti po standardu 

ISO 9001:2000 s strani druæbe BVQI v 
druæbi Interagent d.o.o. 

·  Junija smo sponzorirali kolesarsko 
odpravo “Bruselj 2005”, v kateri so 
sodelovali tudi zaposleni v Intereuropi.

Julij
·  Novo pretoËno skladiπËe v Ljubljani, 
ki s svojimi skoraj 3500 m2 omogoËa 
hitrejπi, predvsem pa bolj kakovosten 
pretok blaga znotraj sistema, je priËelo 
obratovati v sredini julija 2005.

·  Vzpostavitev sodelovanja na podroËju 
zbirnih prevozov z grπkim partnerjem.

·  15. julija je potekala 13. redna skupπËina 
delniËarjev Intereurope d.d.. DelniËarji 
so se seznanili z letnim poroËilom 
uprave za poslovno leto 200�, sklepali 
so o spremembi in dopolnitvi statuta 
druæbe in o uporabi bilanËnega dobiËka 
ter podelitvi razreπnice upravi in 
nadzornemu svetu. DoloËili so udeleæbo 
uprave in nadzornega sveta pri dobiËku 
druæbe. Za revidiranje raËunovodskih 
izkazov za leto 2005 so imenovali novo 
pooblaπËeno revizijsko druæbo.

·  Ob dnevu πoferjev in avtomehanikov 
Slovenije so trije Intereuropini πoferji 
meseca julija prejeli nagrade za vzorne 
voznike.

·  Podprli smo akcijo “Poglej me”, s katero 
se na pobudo Unicefa zbira sredstva za 
podporo programov za tiste otroke v 
BiH, ki so ostali brez starπevske oskrbe.

Avgust
·  Z nakupom 20 najsodobnejπih 
tovornjakov smo obnovili vozni park. 
Nakup pomeni veliko pridobitev 
predvsem za podroËje kombiniranega 
transporta, saj so med njimi tudi 
vozila s specialno opremo za prevoz 
zabojnikov.

·  ZakljuËek humanitarne odprave 
πtudentov medicine v Ugando, ki jim 
je Intereuropa priskoËila na pomoË z 
organizacijo prevoza in brezplaËnim 
skladiπËenjem ter svetovanjem glede 
humanitarne poπiljke zdravil in drugih 
nujnih medicinskih pripomoËkov za 
delo. 

Januar
·  ZaËetek priprav pri prehodu na 
uporabo mednarodnih standardov 
raËunovodskega poroËanja, ki so 
podlaga pri izdelavi konsolidiranih 
raËunovodskih izkazov za leto 2005.

·  ©iritev ponudbe na podroËju zbirnega 
prometa z novimi indirektnimi linijami 
iz/za Litvo, Latvijo in Estonijo.

·  Intereuropa se je pridruæila Karitasovi 
akciji humanitarne pomoËi, ki je 
bila namenjena ljudem na ©rilanki, 
prizadetim v naravni katastrofi.

·  V pomorsko-agencijski dejavnosti je 
podruænica Intereuropine odvisne 
druæbe na Hrvaπkem, ki posluje na 
Reki, opravila prvo agenturo ladje, ki 
je obenem tudi najveËja kontejnerska 
ladja, ki je kdaj priplula v reπko 
pristaniπËe.

·  Januarja in marca so zaposleni v 
Intereuropini odvisni druæbi v BiH 
v Mercurijevi πoli “Razvoj prodajnih 
kompetenc” razπirili svoja znanja in 
pridobili nove prodajne veπËine.

Februar
·  V mesecu februarju je Filiala UPS 
razπirila svoj spekter storitev s Storitvijo 
vraËanja (Return Services) in PlaËilom po 
povzetju (COD - Collect on Delivery). 

·  ZakljuËeno je bilo usposabljanje 
prodajalcev v Mercurijevi πoli “Razvoj 
prodajnih kompetenc” v Intereuropinih 
druæbah na Hrvaπkem. 

Marec
·  Konec marca je zakljuËena gradnja 
sodobnega logistiËnega centra v 
Logatcu, ki obsega 8100 m2. Dodatnih 
1100 m2 meri proizvodni del, poslovni 
objekt pa 10�0 m2. 

·  30. marca je v matiËni druæbi 
Intereuropa d.d. in v odvisnih druæbah 
Intereuropa Transport d.o.o., Koper, in 
Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o, 
Zagreb, potekala zunanja presoja 
kakovosti po standardu ISO 9001:2000. 
Sploπna ocena presojevalcev je bila 
pozitivna.

·  Predstavniki Filiale UPS so na letni 
UPS konferenci v nemπkem Neussu 
prejeli nagrado za izredno izpopolnjeno 
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Sloveniji mladi vkljuËeni izobraæevanje 
na podroËju podjetniπtva in ekonomije.
 
November
·  2. novembra je bil za druæbo Speka, spol. 
s r.o., Praga, uveden steËajni postopek. 
Kontinuiteto poslov je vodstvo 
koncerna zagotovilo z novim poslovnim 
partnerjem.

·  Zaposleni v Intereuropini ukrajinski 
druæbi ZTS iz Uægoroda so se v zaËetku 
novembra preselili v novo poslovno 
stavbo in ob tej priloænosti pripravili 
otvoritveno slovesnost za kljuËne 
javnosti.

·  DelniËarji Intereurope d.d. so se 15. 
novembra sestali na 1�. redni 
skupπËini, kjer so odloËali predvsem 
o Ëlanih nadzornega sveta. Seznanili 
so se z odstopom Ernesta Gortana 
iz Ëlanstva v nadzornem svetu in za 
nadomestnega Ëlana izvolili Ervina 
Buæana. ©e pred iztekom mandata so 
odpoklicali tri predstavnike delniËarjev: 
Livija Jakomina, Joæeta LeniËa in Draga 
Naberπnika. Namesto njih so v nadzorni 
svet za πtiriletni mandat izvolili Boπtjana 
Riglerja, Antona Moæeta in Manjo 
Skerniπak. DelniËarji so bili seznanjeni 
z razreπitvijo dveh predstavnikov 
zaposlenih v nadzornem svetu, in 
sicer Marine Rus in Zorana Klampferja. 
Odstopno izjavo je podal tudi 
Maksimiljan BabiË, tretji predstavnik 
zaposlenih.

·  1�. novembra je nato svet delavcev v 
nadzorni svet za predstavnike delavcev 
imenoval Zlatko »retnik, Nevijo PeËar in 
Vinka Rebulo.

·  2�. novembra je potekala ustanovna 
seja novega nadzornega sveta, na kateri 
je bil za predsednika imenovan Boπtjan 
Rigler, za namestnika pa Anton Moæe. 

·  Nove spletne strani so objavili zaposleni 
v BiH, kjer ima koncern svojo podruænico 
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo. 
Predstavitev se nahaja na naslovu www.
intereuropa.ba. Zaposleni v BiH pa od 
novembra dalje uporabljajo tudi na 
novo zasnovane intranetne strani.

·  10. in 11. novembra je v Sofiji potekal 
sedmi kongres balkanskih πpediterjev, 

ki so se ga udeleæili tudi predstavniki 
Intereuropine mreæe. 

December
·  V zaËetku decembra je druæba 
Intereuropa d.d. zakljuËila posel prodaje 
delnic druæbe Simobil.

·  11. decembra je potekel mandat upravi 
Intereurope d.d.

·  Na 2. redni seji nadzornega sveta so 8. 
decembra sprejeli Poslovnik o delu 
nadzornega sveta, se odloËili o 
imenovanju nove uprave prek javnega 
razpisa in do imenovanja novega 
vodstva imenovali dosedanjega 
predsednika uprave Joæeta Kranjca za 
zaËasnega predsednika uprave.

·  Z jesenskim modulom je zakljuËilo 
obseæno πolanje 52 vodij, ki so bili 
vkljuËeni v Intereuropino πolo vodenja. 
VeπËine vodenja so spoznavali v πtirih 
sklopih e-uËenja in pridobljeno znanje 
praktiËno preizkusili na delavnicah.

Dogodki po zakljuËku leta 2005
·  1�. januarja 200� je nadzorni svet 
imenoval novo upravo druæbe 
Intereuropa d.d. Za predsednika uprave 
je bil imenovan mag. Andrej Lovπin, 
za  namestnika predsednika uprave 
pa Zvezdan MarkeæiË. Mandat novo 
imenovane uprave traja 5 let.

·  Na podlagi Pogodbe o menjavi delnic 
z dne �. 2. 200� sklenjene med druæbo 
INFOND HOLDING, finanËna druæba, 
d.d. in Slovensko odπkodninsko 
druæbo, d.d., je slednja po opravljenem 
poslu postala lastnik ���.92� delnic 
izdajatelja Intereurope d.d. 

·  Februarja 200� je nova uprava 
predstavila vizijo in strategijo razvoja 
koncerna Intereuropa za obdobje 200�-
2011 ter naËrte za leto 200�.

·  Februarja 200� je uprava na svoji seji 
sprejela sklep o dokapitalizaciji odvisne 
druæbe Intereuropa Transport d.o.o. v 
viπini seπtevka vrednosti prenesenih 
izgub iz prejπnjih let ter izgube iz leta 
2005 (skupaj v viπini �8�.5�9 tisoË SIT).

·  S 1.1.200� je Intereuropa d.d. pri sestavi 
svojih raËunovodskih izkazov preπla 
na uporabo Mednarodnih standardov 
raËunovodskega poroËanja, kot jih je 
sprejela Evropska unija.

September
·  NajveËja mednarodna πpediterska 
organizacija FIATA je organizirala 
svetovni kongres v Moskvi. Kongresa, ki 
je potekal od 11. do 15. septembra, so se 
udeleæili tudi Intereuropini predstavniki. 

·  Od 1�. do 18. septembra je bila v Sao 
Paulu letna poslovna konferenca 
skupine Hellmann Worldwide Logistics 
na podroËju pomorskega in avio 
prometa. Na bilateralnih razgovorih so 
sodelovali tudi predstavniki Intereurope. 

·  »lan nadzornega sveta Ernest Gortan 
je 2�. septembra podal izjavo o odstopu 
s funkcije Ëlana nadzornega sveta 
druæbe Intereuropa d.d.

·  V septembru je v sodelovanju z 
Druπtvom za pomoË prezgodaj rojenim 
otrokom, s ciljem nakupa nujno 
potrebnega UZ aparata za prezgodaj 
rojene dojenËke v porodniπnici Ljubljana, 
Intereuropina Filiala UPS priËela 
izvajati dobrodelno akcijo z imenom 
“Pomagajmo bolnim novorojenËkom”.

Oktober
·  S 1. oktobrom je zaËela s poslovanjem 
novoustanovljena druæba 
Intereuropa-FLG d.o.o., ki je nastala iz 
takratne Filiale æelezniπki promet. 

·  V oktobru je bila delnica druæbe 
Intereuropa d.d. (IEKG) vkljuËena v 
prvo kotacijo vrednostnih papirjev 
Ljubljanske borze d.d. V prvo kotacijo 
so vkljuËeni vrednostni papirji druæb, ki 
izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in 
transparentnosti poslovanja.

·  3. oktobra je Intereuropina avstrijska 
druæba Schneider & Peklar, GmbH, 
odprla svojo prvo poslovalnico v Gradcu.

·  Oktobra so se prodajniki kopenskega 
prometa iz Slovenije intenzivno 
usposabljali na dvodnevnem internem 
usposabljanju. 

·  V Dubaju je oktobra potekala 
konferenca FETA, katere Ëlanica je 
tudi Intereuropa. Udeleæili smo se tudi 
konference Port Management & Logistic 
v Portoroæu.

·  Namenili smo donatorska sredstva za 
pomoË pri izvajanju programa “JAMP”, 
v okviru katerega bodo lahko na 
enaindvajsetih srednjih πolah po vsej 

Pomembnejπi dogodki 
2005

21



01



Osebna
izkaznica



2�

V letu 2005 so se delniËarji druæbe 
Intereuropa d.d. sestali dvakrat, in sicer 
na 13. redni skupπËini dne 15. �. 2005 ter 
na 1�. redni skupπËini dne 15. 11. 2005.

13. redna skupπËina delniËarjev
Na 13. redni skupπËini, sklicani dne  
15. �. 2005, je bilo prisotnih �5,�0 % 
delnic druæbe. 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:
a)  Sklep o predloæitvi letnega poroËila 

uprave za poslovno leto 2004 z 
mnenjem revizorja in pisnega 
poroËila nadzornega sveta k letnemu 
poroËilu. S sprejemom sklepa so se 
delniËarji seznanili z letnim poroËilom 
uprave za poslovno leto 200� in 
pisnim poroËilom nadzornega 
sveta z dne 1�. �. 2005 o naËinu in 
obsegu preverjanja vodenja druæbe 
v preteklem poslovnem letu, ki ga je 
skladno z 2��.a Ëlenom ZGD predloæil 
nadzorni svet in z njim obveπËa 
skupπËino, da je sprejel letno poroËilo 
za leto 200�.

b)  Sklep o uporabi bilanËnega dobiËka 
in podelitvi razreπnice upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 
2004. DelniËarji so z navedenim 
sklepom sprejeli odloËitev, da se bo 
od bilanËnega dobiËka druæbe, ki 
znaπa 12.039.5�1 tisoË SIT, 1.89�.5�9 
tisoË SIT uporabilo za izplaËilo 
dividend delniËarjem, vpisanim v 
delniπko knjigo na dan 19. �. 2005, 
ki se vodi v centralnem registru pri 
KDD-Centralno klirinπko depotna 
druæba d.d. Ljubljana. Druæba bo 
dividende, ki bodo znaπale 2�0,00 
SIT bruto na delnico, izplaËala do 
31. 8. 2005. Za udeleæbo uprave in 
nadzornega sveta pri dobiËku druæbe 
se nameni znesek v viπini 58.011 

Upravljanje druæbe

SkupπËina 
delniËarjev 
druæbe 
Intereuropa d.d.

tisoË SIT. Preostali del bilanËnega 
dobiËka v viπini 10.08�.9�1 tisoË SIT 
ostane nerazporejen. SkupπËina je 
odobrila in potrdila delo uprave in 
nadzornega sveta druæbe Intereuropa 
d.d. v poslovnem letu 200� ter 
jima podelila razreπnico za delo v 
poslovnem letu 200�.

c)  Sklep o doloËitvi udeleæbe 
predsednika in Ëlanov uprave ter 
predsednika in Ëlanov nadzornega 
sveta pri dobiËku druæbe. S sklepom 
je bilo potrjeno, da so predsednik 
uprave in njeni Ëlani udeleæeni 
pri dobiËku druæbe za leto 200� v 
viπini 25 % svojih bruto plaË za leto 
200�; predsednik nadzornega sveta 
v viπini 15 % prejetih bruto plaË 
predsednika uprave za leto 200� in 
Ëlani nadzornega sveta v viπini 10 % 
povpreËne letne bruto plaËe Ëlanov 
uprave za leto 200�, v sorazmerju 
z obdobjem Ëlanstva v nadzornem 
svetu v letu 200�.

d)  Sklep o spremembi statuta druæbe v 
toËkah 2.1, 6.4 in 6.5. 

·  V toËki 2.1 statuta (Dejavnosti 
druæbe) se Ërta alineja �5.230 - Drugo 
finanËno posredniπtvo, d.n.

·  S toËko �.� statuta druæbe je 
doloËeno, da ima uprava najveË 
tri Ëlane. Sestavo - predsednika 
in namestnika predsednika ter 
konkretno πtevilo Ëlanov doloËi 
nadzorni svet s sklepom o 
imenovanju uprave.

 »lan uprave, imenovan v skladu z 
Zakonom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Ur.l. RS πt. �2/93 in πt. 
5�/01), je delavski direktor, ki v okviru 
sploπnih pravic in obveznosti Ëlana 
uprave zastopa in predstavlja interese 
delavcev glede kadrovskih in socialnih 
vpraπanj.
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· S toËko �.5 statuta je doloËeno, 
da je vsak Ëlan uprave zadolæen za 
posamezno poslovno podroËje, kar se 
uredi s poslovnikom o delu uprave.

e)  Sklep o doloËitvi standardov 
raËunovodskega poroËanja. S 
sprejemom sklepa je bilo doloËeno, da 
Intereuropa d.d. sestavlja v obdobju 
naslednjih petih poslovnih let, πteto 
od 1. 1. 200� dalje, raËunovodska 
poroËila iz 1. odstavka 5�. Ëlena ZGD 
v skladu z mednarodnimi standardi 
raËunovodskega poroËanja (MSRP).

f)  Sklep o imenovanju pooblaπËene 
revizijske druæbe, s katerim se za 
poslovno leto 2005 imenuje revizijsko 
druæbo Deloitte & Touche revizija 
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.

14. redna skupπËina delniËarjev
Na 1�. redni skupπËini, sklicani dne 15. 
11. 2005, je bilo prisotnih 58,23 % delnic 
druæbe. 
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
a)  SkupπËina se seznani z odstopom 

Ernesta Gortana iz Ëlanstva v 
nadzornem svetu.

b)  Namesto Ernesta Gortana se v 
nadzorni svet druæbe kot predstavnik 
delniËarjev za mandatno obdobje 
πtirih let izvoli Ervin Buæan.

c)  Pred iztekom mandata se odpokliËejo 
Ëlani nadzornega sveta - predstavniki 
delniËarjev, prof. dr. Livij Jakomin, 
Joæe LeniË in Drago Naberπnik.

d)  Za nove Ëlane nadzornega sveta, 
predstavnike delniËarjev, se za 
mandatno dobo πtirih let izvolijo: 
Boπtjan Rigler, Anton Moæe in Manja 
Skerniπak. 

 Mandatna doba novoizvoljenih 
Ëlanov nadzornega sveta priËne teËi z 
dnem 1�. 11. 2005. Predsednik skupπËine 
je udeleæence skupπËine seznanil z 
odpoklicem predstavnikov delavcev 
v nadzornem svetu, to je Zorana 
Klampferja in Marine Rus, odstopom 
predstavnika delavcev Maksimiljana 
BabiËa ter z napovedanimi volitvami 
sveta delavcev za dan 1�. 11. 2005.

Upravljanje druæbe

 13. in 1�. redno skupπËino delniËarjev 
je vodil predsedujoËi, na skupπËinah 
izvoljen, Rasto PlesniËar. Sodelovala 
je vabljena notarka Nevenka KovaËiË. 
Napovedanih izpodbojnih toæb ni bilo.
 Pravico udeleæbe na skupπËini in 
uresniËevanja glasovalne pravice na 
skupπËini imajo le delniËarji, vpisani 
v delniπko knjigo druæbe, ki se vodi v 
centralnem registru pri KDD - Centralni 
klirinπko depotni druæbi, d.d., Ljubljana, 
ter njihovi pooblaπËenci ali zastopniki, 
ki svojo udeleæbo pisno prijavijo 
najkasneje 3 dni pred skupπËino. 
PooblaπËenec delniËarja mora prijavi 
udeleæbe priloæiti tudi pooblastilo. 
Pri izvedbi 13. redne skupπËine je bilo 
organizirano zbiranje pooblastil, 
kjer so imeli delniËarji moænost 
uresniËevanja glasovalne pravice prek 
pooblaπËenca, in sicer tako, da je ta 
uresniËil glasovalno pravico po navodilu 
delniËarja (za ali proti predlaganemu 
sklepu).
 V juniju 2005 je bil delniËarjem 
dostavljen Interglas - Informativni 
bilten za delniËarje druæbe Intereuropa 
d.d., kjer se je objavilo sklic skupπËine in 
ostale informacije, namenjene izkljuËno 
delniËarjem druæbe Intereuropa d.d.
 Gradivo za skupπËino s predlogi 
sklepov je bilo delniËarjem na vpogled 
na sedeæu druæbe v Kopru, od dneva 
sklica skupπËine do dneva zasedanja 
skupπËine. DelniËarji so bili o sklicu 
skupπËine obveπËeni pravoËasno v 
dnevnem Ëasopisu Delo, na spletni 
strani druæbe Intereuropa d.d., 
intranetnih straneh ter prek Seo-net 
objav na Ljubljanski borzi d.d. 
 O sprejetih sklepih skupπËine so bili 
delniËarji seznanjeni prek spletnih 
strani druæbe, intraneta in prek Seo-net 
objav Ljubljanske borze.
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Predstavitev Ëlanov 
nadzornega sveta

»lani nadzornega sveta  
do 15. 11. 2005
Predstavniki delniËarjev:
·  dr. Livij Jakomin -  

predsednik nadzornega sveta
· mag. Joæe LeniË 
·  Ernest Gortan
·  Drago Naberπnik 
Predstavniki zaposlenih:
·  Zoran Klampfer -  

namestnik predsednika  
nadzornega sveta

·  Maksimiljan BabiË 
·  Marina Rus 

»lani nadzornega sveta od 
16. 11. 2005 (predstavniki 
delniËarjev) in 18. 11. 2005 
(predstavniki zaposlenih)
Predstavniki delniËarjev:
·  Boπtjan Rigler -  

predsednik nadzornega sveta
·  Anton Moæe - namestnik predsednika 

nadzornega sveta
·  Ervin Buæan 
·  Manja Skerniπak
Predstavniki zaposlenih:
· Nevija PeËar
· Zlatka »retnik 
· Vinko Rebula

 »lane nadzornega sveta - 
predstavnike delniËarjev so do 
odpoklica na skupπËini dne 15. 11. 2005 
sestavljali: dr. Livij Jakomin, mag. 
Joæe LeniË, Drago Naberπnik in Ernest 
Gortan, ki je dne 
 2�. 9. 2005 dal odstopno izjavo iz 
Ëlanstva v nadzornem svetu. Istega 
dne so bili na skupπËini izvoljeni novi 
Ëlani, predstavniki delniËarjev: Boπtjan 
Rigler, Anton Moæe, Manja Skerniπak 
in Ervin Buæan. »lani nadzornega sveta 
so bili izvoljeni za obdobje πtirih let z 
zaËetkom nastopa mandata dne 1�. 11. 
2005. 
 SkupπËina se je na osnovi sklepa sveta 
delavcev seznanila z razreπitvijo dveh 
Ëlanov nadzornega sveta, predstavnikov 
zaposlenih, Marine Rus in Zorana 
Klampferja ter z odstopno izjavo Ëlana 
nadzornega sveta Maksimiljana BabiËa.
 »lane nadzornega sveta, predstavnike 
zaposlenih, je svet delavcev izvolil 
na volitvah dne 1�. 11. 2005. ©tiriletni 
mandat novoizvoljenim Ëlanom, 
predstavnikom zaposlenih, Zlatki 
»retnik, Neviji PeËar in Vinku Rebula je 
nastopil dne 18. 11. 2005.
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Predstavitev Ëlanov uprave

Predstavitev Ëlanov uprave v 
letih 2005 in 2006
Do vkljuËno 11. 12. 2005 je imela 
Intereuropa d.d. petËlansko upravo v 
sestavi
·   Joæe Kranjc 

Predsednik uprave
·  Radovan Vrabec 

Namestnik predsednika 
PodroËje financ, raËunovodstva, 
notranje revizije in kontrolinga

·  mag. Milan Jelenc 
Podpredsednik uprave 
PodroËje πpedicije in logistike

·  Milan KureliË 
Podpredsednik uprave 
PodroËje cestnega in æelezniπkega 
transporta

·  Vladimir PetraviË 
Delavski direktor - Ëlan uprave 
PodroËje kadrovsko-socialnih in 
sploπnih zadev

Od 12. 12. 2005 do 17. 1. 2006 je 
druæbo vodil
·  Joæe Kranjc, zaËasni predsednik 

uprave

Od 17. 1. 2006 je nova uprava 
nastopila petletni mandat z 
naslednjimi Ëlani
·  mag. Andrej Lovπin, predsednik  

uprave
·  Zvezdan MarkeæiË, namestnik 

predsednika uprave

Upravljanje odvisnih druæb

Uprava druæbe Intereuropa d.d. 
upravlja svoje odvisne druæbe s tem, da 
usmerja organe vodenja odvisnih druæb 
tako, da zagotavlja enotnost zlasti na 
naslednjih podroËjih vodenja:
·  oblikovanje poslovne vizije,  

poslanstva in razvojnih strategij,
·  notranja organiziranost poslovnih  

podroËij delovanja,
·  usklajen nastop na trgu kupcev in  

dobaviteljev,
·  poslovno planiranje, investicije in 

financiranje,
·  nadzor poslovanja (kontroling, 

revizija) in kakovost,
·  kadrovska in plaËna politika ter razvoj 

in prenos znanja,
·  strateπki marketing in komuniciranje 

z javnostmi,
·  enotni razvoj informacijskih 

tehnologij,
·  druga podroËja vodenja, doloËena z 

razvojnimi programi koncerna.
 Vlogo upravljanja uprava izvaja 
neposredno na svojih sejah z rednim 
spremljanjem poslovanja in doseganja 
planskih ciljev odvisnih druæb, s 
spremljanjem uresniËevanja sprejetih 
ukrepov in s sprejemanjem odloËitev 
o nadaljnjem razvoju. V druæbah, 
kjer obvladujoËa druæba nima 100-
odstotnega lastniπtva, uprava opravlja 
tudi svojo nadzorno funkcijo prek 
Ëlanstev v nadzornih svetih druæb. 
Seje nadzornih svetov so praviloma 
trimeseËne (�-krat letno). 
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Revizija in sistem notranjih 
kontrol

Revizija in sistem notranjih 
kontrol v povezavi s sluæbo 
notranje revizije
Druæbe, ki so v skladu z veljavno 
zakonodajo zavezane k revidiranju 
svojih raËunovodskih izkazov za 
doloËeno obdobje, morajo navedeno 
storitev naroËiti pri izbrani revizijski 
druæbi. VeËina druæb, ki po razliËnih 
kriterijih sodijo med najpomembnejπe 
v dræavi (ti kriteriji so πtevilo zaposlenih, 
viπina prihodkov, bilanËna vsota idr., 
pogosto pa tudi pomen druæbe za 
πirπe okolje), ustanovi svojo notranjo 
revizijsko sluæbo, ki se praviloma 
imenuje sluæba notranje revizije. 
Tako ustanovljena sluæba notranje 
revizije je usmerjena v preiskovanje 
in kontroliranje delovanja sistema 
notranjih kontrol v druæbi, pri Ëemer 
se ne omeji le na delovanje sistema 
notranjih kontrol v raËunovodstvu. 
Cilj navedenega preiskovanja in 
kontroliranja je v Ëim veËji meri 
prepreËevanje nastanka moænih napak 
oziroma nepravilnosti z odpravljanjem 
ugotovljenih pomanjkljivosti 
v delovanju sistema notranjih 
kontrol. Na ta naËin poteka ustrezno 
prepoznavanje in ocenjevanje dejanskih 
in potencialnih vrst tveganj v druæbi. 
Druæba Intereuropa d.d. ustreza vsem 
zgoraj navedenim kriterijem. Poleg 
tega je za delovanje njenih enot (filial) 
ter njenih odvisnih druæb v Sloveniji 
in tujini znaËilna visoka stopnja 
razvejanosti. Zato je razumljivo, da 
je bila sluæba notranje revizije v tej 
druæbi ustanovljena æe pred leti. V 
nadaljevanju je predstavljenih nekaj 
osnovnih informacij o sluæbi notranje 
revizije v druæbi Intereuropa d.d.

Vzpostavitev sluæbe notranje 
revizije
Sluæba notranje revizije je bila 
ustanovljena s sklepom uprave druæbe 
Intereuropa d.d. decembra 2000. 
Takrat sta bila potrjena tudi notranja 
organizacija in πtevilo delovnih mest 
sluæbe. Na zaËetku delovanja je bila 
sluæba organizacijsko postavljena 
kot del sektorja za raËunovodstvo, 
notranjo revizijo in kontroling. Julija 
200� je sluæba notranje revizije 
postala samostojna organizacijska 
enota v okviru podroËja, za katerega 
je imel pristojnosti doloËen Ëlan 
uprave (celotno podroËje obsega 
raËunovodstvo, finance, notranjo 
revizijo, kontroling ter informatiko). 

Delovanje sluæbe notranje 
revizije
Sluæba notranje revizije deluje na 
podlagi svojega letnega naËrta nalog 
(ki ga pripravi vodja sluæbe) in na 
podlagi sklepov pristojnih organov 
(sklepi uprave druæbe Intereuropa d.d. 
o izvajanju doloËenih nalog). Letni 
naËrt nalog predstavlja okvir za redno 
delovanje druæbe. Z njim je predvideno 
izvajanje nalog v doloËenih enotah 
matiËne druæbe in v doloËenih odvisnih 
druæbah ter izvajanje svetovalnih in 
obËasno tudi posebnih nalog. Sklepi 
pristojnih organov se lahko nanaπajo 
na naloge, ki so æe predvidene z letnim 
naËrtom nalog, lahko pa predstavljajo 
tudi izvajanje nalog, ki v tem naËrtu 
niso zajete (izredne in posebne naloge). 
 Tudi v letu 2005 je sluæba notranje 
revizije delovala na podlagi svojega 
letnega naËrta nalog. V drugi polovici 
tega leta pa je sluæba pomemben 
deleæ svojih dejavnosti izvajala tudi na 
podlagi sklepov pristojnih organov. 
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ObveπËanje javnosti
Celovito in pravoËasno obveπËanje 
javnosti v Intereuropi zagotavljamo 
prek razliËnih instrumentov 
komuniciranja, ki so prilagojeni 
kljuËnim javnostim. 
 Z vsemi pomembnimi in cenovno 
obËutljivimi informacijami seznanjamo 
delniËarje in πirπo javnost prek 
borznega sistema Seo-net in naπih 
spletnih strani www.intereuropa.si, 
ki vsebujejo informacije o podjetju 
in poslovanju ter tudi arhiv letnih 
poroËil v elektronski obliki. Poleg 
letnega poroËila v tiskani obliki izide 
pred skupπËino tudi posebno glasilo 
Interglas za delniËarje, ki ga prejmejo 
vsi delniËarji Intereurope d.d. in vsebuje 
vabilo in sklic skupπËine. DelniËarje in 
sploπno javnost obveπËamo tudi prek 
objav v medijih.

Celovito in pravoËasno 
obveπËanje javnosti 
v Intereuropi 
zagotavljamo prek 
razliËnih instrumentov 
komuniciranja, ki so 
prilagojeni kljuËnim 
javnostim. 

Izjava o skladnosti upravljanja 
druæbe Intereuropa d.d., Koper, 
s Kodeksom upravljanja javnih 
delniπkih druæb 
Na podlagi doloËil Pravil Ljubljanske 
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, πt.5�/99) 
druæba Intereuropa, Globalni logistiËni 
servis d.d., Koper, objavlja naslednje 
sporoËilo:
 Izjava o skladnosti upravljanja 
druæbe s Kodeksom upravljanja javnih 
delniπkih druæb z dne 14. 12. 2005
 Upravljanje druæbe Intereuropa 
d.d., katere delnice so uvrπËene v prvo 
kotacijo Ljubljanske borze, poteka 
skladno z Zakonom o gospodarskih 
druæbah ter z drugo veljavno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji. Ob 
tem se upoπtevajo doloËila Pravil 
Ljubljanske borze in doloËila drugih 
sploπnih predpisov. Navedena doloËila 
urejajo tudi vpraπanja, ki jih obravnava 
Kodeks upravljanja javnih delniπkih 
druæb. Prvo izjavo o spoπtovanju tega 
Kodeksa je druæba objavila septembra 
200�. V Letnem poroËilu druæbe za 
poslovno leto 200� je bilo objavljeno, 
da je upravljanje druæbe potekalo 
v skladu z naËeli Kodeksa z izjemo 
nekaterih odstopanj, ki so se nanaπala 
na posamezne toËke takrat veljavnega 
Kodeksa.
 Uprava in nadzorni svet druæbe 
Intereuropa d.d. s to izjavo obveπËata 
delniËarje in javnost, da upravljanje 
druæbe poteka tudi v skladu z doloËili 
spremenjenega (dopolnjenega) 
Kodeksa upravljanja javnih delniπkih 
druæb, ki bil sprejet dne 1�. 12. 2005, 
razen doloËenih izjem, ki so skupaj 
z opisom odstopanj predstavljene v 
nadaljevanju in katerih vsebina izvira 
preteæno iz sprememb (dopolnitev) 
obravnavanega Kodeksa. Kodeks 

Kodeks o upravljanju 
javnih delniπkih druæb
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upravljanja javnih delniπkih druæb, 
ki je bil sprejet dne 1�. 12. 2005, je v 
slovenskem in v angleπkem jeziku 
dosegljiv na naslovu spletne strani:
http:www.ljse.si
 Izjeme pri upravljanju druæbe glede 
na sedaj veljavni Kodeks so:
 DoloËilo Kodeksa 1.1.1. “Osnovni cilj 
delniπke druæbe, ki opravlja pridobitno 
dejavnost, je maksimiranje vrednosti 
druæbe. Ta in drugi cilji, ki jih druæba 
zasleduje pri opravljanju svoje 
dejavnosti, naj bodo zapisani v statutu 
druæbe.”
 Uprava druæbe bo za naslednjo 
skupπËino delniËarjev druæbe predlagala 
spremembo statuta druæbe, s katero 
bo doseæena skladnost z opisanim 
doloËilom Kodeksa. 
 DoloËilo Kodeksa 1.3.5. “Uprava 
naj poskrbi, da druæba ob sklicu 
skupπËine uporablja informacijsko 
tehnologijo, ki zagotavlja delniËarjem 
enakomerno obveπËenost in uËinkovito 
uresniËevanje njihovih pravic. Uprava 
naj objavo sklica skupπËine, celotno 
besedilo predlogov sklepov, pogojev 
za udeleæbo ter gradiva uvrsti tudi na 

spletne strani druæbe, ob spoπtovanju 
pravil enakomernega obveπËanja.”
 V �. Ëlenu Poslovnika o delu skupπËine 
je doloËeno, da se vabilo na sejo 
skupπËine s predlogom dnevnega reda, 
gradivom in predlogom sklepov dostavi 
vsem imenskim delniËarjem, ki imajo 
100.000 ali veË delnic, s priporoËeno 
poπto s povratnico ali pa se jim vabilo 
vroËi osebno proti podpisu o prevzemu 
vabila.
 Uprava druæbe bo za naslednjo 
skupπËino delniËarjev predlagala, da 
se ustrezno spremeni Poslovnik o delu 
skupπËine - na naËin, da bo zagotavljal 
spoπtovanje pravil enakomernega 
obveπËanja delniËarjev. 
 DoloËilo Kodeksa 3.5.5. - NatanËnejπe 
kriterije druæbe za presojo obstoja 
nasprotja interesov (Ëlanov nadzornega 
sveta) ter postopka ravnanja v zvezi 
z njim naj druæba doloËi v poslovniku 
nadzornega sveta, statutu ali v 
posebnem kodeksu upravljanja 
druæbe.« 
 Uprava druæbe bo na naslednji seji 
nadzornega sveta druæbe predlagala, da 
nadzorni svet dopolni Poslovnik o delu 
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nadzornega sveta tako, da bo doseæena 
skladnost z opisanim doloËilom 
Kodeksa. 
 DoloËilo Kodeksa 6.2.2. - Osebe, 
pristojne za podroËje notranje revizije, 
morajo biti neposredno odgovorne 
upravi druæbe ter nepristranske pri 
svojem delu.«
 Uprava druæbe je na svoji seji dne 2�. 
1. 200� sprejela sklep o imenovanju 
izvrπnega direktorja s podroËja financ, 
raËunovodstva, notranje revizije, 
kontrolinga in informatike. Imenovani 
izvrπni direktor je na teh podroËjih 
pooblaπËen, pristojen in odgovoren za 
dajanje navodil, vodenje, organizacijo in 
nadzor dela. Za svoje delo je odgovoren 
predsedniku uprave.
 Uprava druæbe bo na eni od svojih 
naslednjih sej spremenila interne 
pravilnike o organizacijskih razmerjih, 
tako da bo doseæena skladnost z 
opisanim doloËilom Kodeksa. 
 DoloËilo Kodeksa 7.1.4. - Druæba naj 
zaradi primerljivosti raËunovodskih 
izkazov sestavi in objavi letne 
in medletne konsolidirane in 

nekonsolidirane raËunovodske izkaze 
na podlagi Mednarodnih standardov 
raËunovodskega poroËanja (MSRP).«
 V skladu z veljavno zakonodajo 
skupina Intereuropa svoje 
raËunovodske izkaze za poslovno 
leto 2005 oblikuje na podlagi MSRP, 
matiËna druæba Intereuropa d.d. iz te 
skupine pa svoje raËunovodske izkaze 
za poslovno leto 2005 oblikuje v skladu 
s Slovenskimi raËunovodskimi izkazi 
(SRS).
 Javnosti je o naËinu uporabe 
raËunovodskih okvirov za sestavitev 
konsolidiranih in nekonsolidiranih 
raËunovodskih izkazov posredovana 
izjava uprave druæbe.
 DoloËilo Kodeksa 7.2.2. - Druæba 
mora enoliËno v statutu doloËiti mesto, 
kjer bo objavljala obvestila za javnost, 
in o izbranem mestu ter o morebitni 
menjavi obvestiti javnost.«
 Uprava druæbe bo za naslednjo 
skupπËino delniËarjev druæbe predlagala 
spremembo statuta druæbe, s katero 
bo doseæena skladnost z opisanim 
doloËilom Kodeksa.
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V Intereuropi smo strokovnjaki 
na podroËju logistiËnih storitev. 
Te vkljuËujejo izvajanje zraËnih, 
pomorskih in kopenskih prevozov, 
organizacijo neposrednih linij zbirnega 
prometa z vsemi evropskimi dræavami, 
skladiπËenje in distribucijo na notranjih 
trgih posameznih dræav ter organizacijo 
transporta od vrat do vrat. 
 V vseh teh letih smo si nabrali 
izkuπnje in optimalno strokovno znanje 
za prevoze ekspresnih in kurirskih 

poπiljk, carinsko posredovanje, storitve 
mejne odprave, cestni transport blaga, 
opravljamo storitve pomorske agencije 
ter nudimo vse ostale storitve, ki so 
potrebne za uËinkovito reπevanje 
logistiËnih potreb kupcev. 
 Zadnje Ëase pa svoje aktivnosti πirimo 
tudi v zahtevnejπe logistiËne projekte 
in prevzemanje celovitih logistiËnih 
storitev za potrebe proizvodnih 
in trgovskih podjetij po naËelih 
logistiËnega outsourcinga. 

Dejavnost

Osnovni podatki druæbe

ObvladujoËa druæba Intereuropa, Globalni logistiËni servis,
delniπka druæba

Skrajπano ime Intereuropa d.d.

Dræava obvladujoËe druæbe Slovenija

Sedeæ obvladujoËe druæbe Vojkovo nabreæje 32, �000 Koper

MatiËna πtevilka 5001�8�

DavËna πtevilka 5��0500�

Transakcijski raËun 10100-000000��85 pri Banki Koper d.d., Koper

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

Osnovni kapital druæbe �.902.�13.000 SIT

©tevilo izdanih in vplaËanih delnic �.902.�13 navadnih delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT

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

Uprava mag. Andrej Lovπin, predsednik
Zvezdan MarkeæiË, namestnik predsednika

Predsednik nadzornega sveta Boπtjan Rigler

Koncern Intereuropa

©tevilo zaposlenih 21�9 zaposlenih

Vozni park 39� lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil

Skupne skladiπËne povrπine 1�9.880 m2 lastnih skladiπËnih povrπin

Skupna povrπina zemljiπË 1.313.2�0 m2 zemljiπË

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

Dokazi kakovosti certifikat ISO 9001:2000 za izvajanje logistiËnih storitev v 
obvladujoËi druæbi Intereuropa d.d. in v odvisnih druæbah 
Intereuropa d.o.o., Zagreb, in Intereuropa Transport d.o.o., Koper

Lastna poslovna mreæa Slovenija, Hrvaπka, Bosna in Hercegovina,  
Makedonija, Srbija in »rna gora, Rusija, Francija,  
Ukrajina, Avstrija in NemËija
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01 Osebna izkaznica Osnovni podatki druæbe
Organiziranost koncerna 
Intereuropa

tabela 9
Poslovna podroËja druæb

Druæba Kopenski 
promet

Terminalske 
storitve

Carinske 
storitve

Pomorski 
promet

ZraËni promet Druge 
dejavnosti

ObmoËje Evropske unije

Intereuropa d.d. • • • • • •
Interagent d.o.o., Koper •
Intereuropa Transport d.o.o. , Koper •
Intereuropa IT d.o.o., Koper •
Interzav, d.o.o., Koper •
INTEREUROPA S.A.S., Saint 
Pierre de Chandieu

•

Intereuropa, Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf

•

Schneider & Peklar GmbH •
ObmoËje izven Evropske unije

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

• • • • • •

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb • • •
Intereuropa RTC d.d., Sarajevo • • • • •
Intereuropa Skopje d.o.o., Skopje • • • •
A.D. Interjug-AS, Beograd • • • •
Intereuropa - East d.o.o. Moskva •
TEK ZadiTransServis, Uægorod •

Informacije po podroËnih odsekih so prikazane v Pojasnilu 13c raËunovodskega dela poroËila za Skupino Intereuropa

Organiziranost koncerna Intereuropa
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Intereuropa d.d.

Slovenija

Hrvaπka

Bosna in 
Hercegovina

Makedonija

Srbija in 
»rna gora

Rusija

»eπka

Francija

Ukrajina

Avstrija

NemËija

Interagent d.o.o.
100 %

Interzav d.o.o.
�1,28 %

Intereuropa 
Transport d.o.o.

100 %

Intereuropa IT 
d.o.o.
100 %

Adriafin d.o.o.
Koper

2�,28 %

AC-Interauto 
d.o.o. Koper

�0 %

Intereuropa, log. 
usluge, d.o.o., 

Zagreb
99,9� %

Intereuropa
Sajam, d.o.o.

51 %

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo

89,29 %

Intereuropa 
Skopje, d.o.o.

99,5� %

A.D. Interjug-AS, 
Beograd
�3,�2 %

Intereuropa-East 
d.o.o., Moskva

100 %

Speka, spol. s r.o., 
Praga
100 %

Intereuropa 
S.A.S., Saint Pierre 

de Chandieu
��,�0 %

Schneider & 
Peklar, GmbH, 

Dunaj
100 %

Intereuropa 
Trans. & Sped. 

GmbH, Troisdorf
100 %

Organigram 
koncerna

ObvladujoËa druæba

%

Odstotek lastniπtva obvladujoËe druæbeOdvisna druæba Obvladovana druæba

Intereuropa 
S.A.S., Saint Pierre 

de Chandieu
��,�0 %

Pridruæena druæba



Organiziranost koncerna 
Intereuropa

Predstavitev posameznih 
druæb

Povezane druæbe koncerna Intereuropa 
krepijo koncernsko poslovno mreæo in 
skrbijo za krepitev ugleda storitvene 
znamke Intereuropa na geografskih 
obmoËjih svojega delovanja. 

Slovenija
Intereuropa d.d.
Predsednik uprave: mag. Andrej Lovπin
Predsednik nadzornega sveta: Boπtjan 
Rigler
 ObvladujoËa druæba koncerna ustvarja 
dobro polovico prihodkov od prodaje 
celotnega koncerna Intereuropa. Posluje 
prek poslovne mreæe podruænic (filial) v 
Sloveniji, ki pokrivajo poslovna podroËja 
druæbe. Intereuropa d.d. upravlja 
odvisne druæbe v koncernu prek svojih 
koncernskih funkcij.
 V letu 2005 je druæba ustvarila 28 
milijard tolarjev Ëistih prihodkov od 
prodaje in skupaj z drugimi poslovnimi 
prihodki kar 31 milijard tolarjev 
poslovnih prihodkov in je tako ohranila 
raven doseæenih kot tudi naËrtovanih 
poslovnih prihodkov. Doseæeni Ëisti 
prihodki od prodaje predstavljajo dobro 
polovico celotnih Ëistih prihodkov od 
prodaje koncerna.
  Svoj strukturni deleæ v Ëistih prihodkih 
od prodaje sta poveËali podroËji 
kopenskega in pomorskega prometa, 
medtem ko se deleæ podroËja carinskih 
storitev zmanjπuje. Priπlo je tudi do 
zakljuËka investicije v LogistiËni center 
Logatec, katerega skupna povrπina meri 
dobrih 8.100 m2 in s svojim obsegom 
predstavlja sodobno in kvalitetno 
dopolnitev logistiËni infrastrukturi.
  ObvladujoËa druæba je leto zakljuËila z 
2,5 milijarde tolarjev Ëistega poslovnega 
izida, kar daje �,3-odstotno Ëisto 
dobiËkonosnost kapitala. 

Intereuropa Transport d.o.o., Koper
Direktor: Denis Druæina, v.d. direktorja
Druæba deluje izkljuËno na poslovnem 
podroËju kopenskega prometa. Doseæeni 
Ëisti prihodki od prodaje druæbe v viπini 
8,� milijarde tolarjev beleæijo preseganje 
nad naËrtovanimi kot tudi lanskoletnimi 
rezultati. 

Leto 2005 je druæbi prineslo velik 
izziv in hkrati priloænost, saj je leto 
zaznamovala naftna kriza, ki je vplivala 
na viπje stroπke pogonskih goriv in hkrati 
botrovala doseæenim viπjim stroπkom od 
naËrtovanih.
 Investicije v opremo so znaπale �23 
milijonov tolarjev. Zaradi zaostrenih 
razmer na transportnem trgu, zniæevanja 
prodajnih cen ter rasti stroπkov druæba 
za leto 2005 izkazuje izgubo v viπini 
0,18 milijarde SIT. V tem letu je druæba 
nadaljevala s prestrukturiranjem 
poslovanja, usmerjenega h kupcu in 
veËanju dodane vrednosti zaposlenih. 

Interagent d.o.o., Koper
Direktor: Igor Kavπek
Druæba s storitvami pomorske agencije 
dopolnjuje paleto logistiËnih storitev 
koncerna. Zastopala je 538 ladij, prav tako 
je beleæen porast koliËine pretovorjenega 
blaga (predvsem sadje, les, tekoËi tovori).
 Z ustvarjenim 301 milijonom tolarjev 
Ëistih prihodkov od prodaje je presegla 
tako naËrtovane kot tudi lanskoletne 
vrednosti. Na poslovanje je v precejπnji 
meri vplivalo tudi nihanje vrednosti 
ameriπkega dolarja in rast cen ladijskih 
goriv.
 Poslovno leto je zakljuËila s �0 milijoni 
tolarjev Ëistega poslovnega izida in 
dosegla kar 3�-odstotno dobiËkonosnost 
kapitala.

Intereuropa IT d.o.o., Koper
Direktor: mag. Joæe Ban
Druæba se je v letu 2005 uspeπno 
prestrukturirala v storitveno podjetje, 
ki je usposobljeno za izvajanje 
informacijske podpore celotnemu 
koncernu Intereuropa. 
 Z zaËeto kadrovsko prenovo in 
prevzemom informacijskih sredstev 
obvladujoËe druæbe slovenskega dela 
koncerna so ob uveljavljenih standardih 
in metodologijah zagotovljeni tudi vsi 
predpogoji za poveËanje produktivnosti 
dela, optimiranje stroπkov informacijske 
podpore, dvig ravni celotne kakovosti 
izvajanja storitev in s tem tudi poslovne 
vrednosti informatike. Druæba je v letu 

2005 z ustvarjenimi Ëistimi prihodki od 
prodaje 908 milijonov tolarjev dosegla 
naËrtovane rezultate, investicije v 
raËunalniπko in programsko opremo 
pa so presegle 38� milijonov SIT. Z 
vplaËilom denarnih sredstev je bila 
s strani obvladujoËe druæbe izvrπena 
dokapitalizacija druæbe. Druæba za 
leto 2005 izkazuje izgubo v viπini 138 
milijonov SIT.

Interzav d.o.o., Koper
Direktor: Boris ©afar
Dejavnost druæbe je posredniπtvo 
pri zavarovalnih poslih. V letu 2005 
je z ustvarjenimi Ëistimi prihodki od 
prodaje, �3,3 milijona tolarjev, presegla 
naËrtovane rezultate in rezultate 
predhodnega leta, kar je rezultat 
uspeπnega pridobivanja novih poslov. 
Leto je sklenila s 1� milijoni tolarjev 
Ëistega poslovnega izida ter 28 milijoni 
tolarjev kapitala. 

Intereuropa FLG d.o.o.
Direktor: Franc VreËiË
S 1. 10. 2005 ustanovljena druæba 
predstavlja druæbo, ki jo Intereuropa 
d.d. skupno obvladuje z avstrijskim 
partnerjem EXPRESS-INTERFRACHT 
Internationale Spedition GmbH, Wien. 
Izvaja storitve æelezniπkega prometa 
in deluje na V. in X. panevropskem 
koridorju. Dosegla je 1.20�,5 milijona 
tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje in 
poslovno leto zakljuËila z doseæenim 
Ëistim poslovnim izidom v viπini 1�,� 
milijona tolarjev.

Hrvaπka
Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., 
Zagreb
Predsednik uprave: Andrija Jurgec
Predsednik nadzornega odbora: Joæe 
Kranjc
Druæba je v tem poslovnem letu utrdila 
poloæaj vodilnega ponudnika logistiËnih 
storitev na Hrvaπkem, prek svojih 
podruænic in s svojo paleto storitev je 
pokrila vsa poslovna podroËja koncerna. 
 Druæba je po razvrstitvi hrvaπkega 
zavoda za raziskovanje za leto 2005 
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uvrπËena v skupino najboljπih in najveËjih 
hrvaπkih druæb.
 »isti prihodki od prodaje so v letu 
2005 dosegli vrednost dobrih � milijard 
tolarjev. SkladiπËne kapacitete so se z 
zakljuËkom investicijskega projekta, 
skladiπËno-poslovnega kompleksa 
v Dugopolju pri Splitu, razπirile za 
dodatnih 5855 m2, ki predstavljajo nov 
skladiπËni prostor. S tem se je okrepil 
skladiπËni potencial podruænice Split, kar 
ima pomemben vpliv na celotno druæbo, 
ki poseduje 38.��3 m2 skladiπËnih 
zmogljivosti. Poleg tega razpolaga tudi z 
2�0.15� m2 zemljiπË, 10.110 m2 poslovnih 
prostorov in 112 dostavnimi vozili. S 1. 
1. 2005 je druæba uspeπno preπla na 
uporabo novega informacijskega sistema 
mySAP.com.
 Celotne investicije v opredmetena 
osnovna sredstva znaπajo 13�� milijonov 
tolarjev. Ob koncu leta je druæba beleæila 
�19 milijonov tolarjev Ëistega poslovnega 
izida in �.�00 milijonov tolarjev 
kapitala, kar pomeni 10,3-odstotno Ëisto 
dobiËkonosnost kapitala.

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb, 
Hrvaπka 
Direktor: Vjekoslav GraniÊ
Predsednik nadzornega odbora: Joæe 
Kranjc 
Druæba je usmerjena v opravljanje 
UPS storitev ter sejemsko logistiko na 
Hrvaπkem.
 Doseæeni Ëisti prihodki od prodaje 
v vrednosti 5�3 milijonov tolarjev 
presegajo lanskoletne rezultate. NajveËjo 
rast prodaje beleæimo na podroËju 
izvajanja storitev UPS, kjer tudi koliËinski 
kazalec, πtevilo poπiljk, kaæe poveËanje 
tako v izvozu kot uvozu. Druæba je 
leto sklenila s 10� milijoni tolarjev 
doseæenega Ëistega poslovnega izida. 

Ostale dræave
Intereuropa RTC d.d., Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina
Direktor: Meho BavËiÊ
Predsednik nadzornega sveta: mag. 
Milan Jelenc 
Druæba je poloæaj vodilnega ponudnika 
logistiËnih storitev v Bosni in Hercegovini 
prek svojih podruænic πe bolj utrdila. 
Ustvarila je za 1,3 milijarde tolarjev 
Ëistih prihodkov od prodaje, pri Ëemer 
je najveËji porast prodaje beleæen na 
podroËju kopenskega prometa. Druæba 

razpolaga s kapitalom 2,1 milijarde 
tolarjev in s πiritvijo skladiπËnih kapacitet 
predstavlja pomemben Ëlen koncerna. 
NaËrti za leto 200� so usmerjeni k cilju 
krepitve vodilnega ponudnika logistiËnih 
storitev na obmoËju delovanja druæbe.
 Druæba je leto 2005 zakljuËila uspeπno 
- s Ëistim poslovnim izidom v viπini 92 
milijonov SIT.

Intereuropa Skopje d.o.o., Skopje, 
Makedonija
Direktor: Nebojπa Cvetanovski
Predsednik nadzornega odbora: mag. 
Milan Jelenc
Druæba je z izvajanjem storitev na 
podroËju terminalskih, carinskih storitev 
in kopenskega prometa ustvarila 223 
milijonov tolarjev Ëistih prihodkov od 
prodaje in presegla naËrtovane rezultate. 
Kljub nestabilnim gospodarskim 
razmeram je poslovno leto zakljuËila s 13 
milijoni tolarjev Ëistega poslovnega izida. 

A.D. Interjug-AS, Beograd
Srbija in »rna gora
Direktor: Dragoslav JeriniÊ
Predsednik upravnega odbora: Joæe 
Kranjc 
Druæba se uvrπËa med najveËje 
πpediterske druæbe v dræavi. V letu 
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Organiziranost koncerna 
Intereuropa

2005 je ustvarila 5�3 milijonov tolarjev 
Ëistih prihodkov od prodaje, predvsem 
z izvajanjem storitev na podroËju 
kopenskega prometa in carinskih 
storitev. V letu 2005 je zakljuËila 
obnovo skladiπË in poslovnih prostorov 
in razπirila mreæo poslovnih enot z 
zaËetkom delovanja enot v Kikindi 
in Novem Sadu. Druæba je leto 2005 
zakljuËila s Ëistim poslovnim izidom v 
viπini okrog 31 milijonov SIT.
 V letu 200� naËrtuje izgradnjo novih 
skladiπËnih prostorov, s Ëimer namerava 
poveËati svoj obseg poslovanja. 

Intereuropa-East d.o.o., Moskva, Rusija
Direktor: Alan BubniË
Druæba v Moskvi izvaja izkljuËno storitve 
s podroËja cestnega prometa in je 
razvrπËena v skupino malih druæb. V letu 
2005 druæbi z vrednostjo �0� milijonov 
SIT Ëistih prihodkov od prodaje ni uspelo 
zasledovati naËrtovane prodaje in tudi ni 
dosegla priËakovanega poslovnega izida 
(za leto 2005 izkazuje minimalno izgubo 
v viπini 1,� milijona SIT). Kljub temu 
predstavlja pomemben Ëlen koncerna na 
ruskem trgu.

TEK ZahidTransServis, Uægorod, Ukrajina
Direktor: Anatolly Parfenyuk
Druæba je v preteklem letu postala 
del koncerna z izvajanjem storitev na 
podroËju æelezniπkega prometa na 
obmoËju petega koridorja. 
 Z vrednostjo 1,3 milijarde SIT Ëistih 
prihodkov od prodaje je presegla 
lanskoletno vrednost prodaje za okrog 
10% in izkazuje Ëisti poslovni izid v viπini 
okrog 15 milijonov SIT. 

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de 
Chandieu, Francija
Direktor: Andre Gremet
Druæba je z izvajanjem izkljuËno 
storitev na podroËju cestnega prometa 
v letu 200� postala del poslovne 
mreæe koncerna. Njeni Ëisti prihodki 
od prodaje so v letu 2005 znaπali �9� 
milijonov tolarjev, s Ëimer je druæba 
presegla lanskoletno vrednost prodaje 
in zakljuËila poslovno leto z 9,3 milijona 
tolarjev Ëistega poslovnega izida, 
vrednost kapitala pa poveËala na 35 
milijonov tolarjev.

Intereuropa, Transport & Spedition 
GmbH, Troisdorf, NemËija
Direktor: Sven Thomas Scheer
Druæba iz Troisdorfa je z izvajanjem 
storitev cestnega prometa postala del 
poslovne mreæe koncerna z letom 200� 

in je s �39 milijoni tolarjev doseæenih 
Ëistih prihodkov od prodaje presegla tako 
naËrtovano kot tudi lanskoletno vrednost 
prodaje. V letu 2005 je dosegla Ëisti 
poslovni izid v viπini okrog �,� milijona 
SIT.
 Usmerjena je v posredovanje 
in organizacijo cestnih prevozov 
za jugovzhodni trg. NaËrtuje se 
nadaljevanje rasti prodaje in krepitev 
v kombiniranem cestno-æelezniπkem 
prometu za doloËene blagovne skupine 
in teritorialno organizacijo.

Schneider & Peklar GmbH, Avstrija
Direktorja: Leopold Foll in Danica Jeza
Podjetje posluje na podroËju izvajanja 
storitev kopenskega prometa, predvsem 
zbirnega kosovnega prometa. Druæba 
je dosegla vrednost Ëistih prihodkov 
od prodaje 2,��� milijarde tolarjev in 
poslovno leto zakljuËila s 9� milijoni 
tolarjev Ëistega poslovnega izida. 
 ©irjenje mreæe na avstrijskem trgu je 
podkrepila z odprtjem prve poslovalnice 
v Gradcu, 3. 10. 2005. Integriranost v 
poslovno mreæo koncerna je dodatno 
poveËala z vpeljavo direktne zbirne 
linije med Dunajem in Zagrebom. 
V primerjavi s preteklim letom se je 
πtevilo prepeljanih poπiljk med enotami 
koncerna poveËalo.

01 Osebna izkaznica

3�



38

Zgodovina druæbe

Intereuropa je nastala kot druæba z 
omejeno odgovornostjo leta 19�� v 
takratni “coni B” Svobodnega træaπkega 
ozemlja. Na zaËetku je imela vsega tri 
zaposlene, vendar sta njihovo πtevilo 
in tudi obseg razliËnih storitev, ki jih je 
opravljala, iz leta v leto naraπËala. 
 Uspeπno delo in trdna vizija sta 
botrovala stalni rasti poslovanja, s tem 
pa se je spreminjala tudi organizacijska 
struktura. 
 Najbolj pospeπeno rast beleæimo v 
obdobju 19�5-1990. V tem Ëasu smo 
odprli filiale v vseh veËjih mestih 
nekdanje SFR Jugoslavije. 
 Po razpadu skupne dræave (leta 1991) 
so se filiale zunaj Slovenije organizirale 
kot druæbe z omejeno odgovornostjo. 

 Leta 1995 se je druæba privatizirala. 
 Intereuropine delnice so bile uvrπËene 
v borzno kotacijo na Ljubljansko borzo 
leta 1998. 
 Konec devetdesetih se je zaËela 
Intereuropina ponovna πiritev mreæe na 
trge Jugovzhodne Evrope z vnoviËnim 
vkljuËevanjem nekdanjih druæb v kon-
cern in s prevzemanjem novih druæb. 
 Intereuropa se je v zadnjih letih 
intenzivno preoblikovala iz carinskega 
posrednika in izvajalca cestnega 
transporta v globalni logistiËni 
koncern s celovito ponudbo logistiËnih 
storitev. Leto 200� je bilo s tega 
vidika prelomno, saj smo vstopili v 
Evropsko unijo in spremenjene razmere 
poslovanja. 
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Poslanstvo, vizija, 
vrednote

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

Poslovna vizija
Biti prepoznavni kot vodilni ponudnik 
celovitih logistiËnih storitev v
srednji in JV Evropi. Pri tem nas vodi 
moto: "Od parcialnih do celovitih
logistiËnih storitev!"

Vrednote
Poklicno strokoven odnos do kupcev
Naπe dejavnosti so usmerjene v 
vrhunsko zadovoljevanje potreb po 
logistiËnih storitvah slehernega kupca 
in temeljijo na sodobnem logistiËnem 
znanju.

Prilagodljivost in proænost
Naπe storitve so hitre in prirejene 
æeljam kupcev. Dosegamo jih 
z iznajdljivim poslovanjem in 
organiziranostjo.

Odgovornost
Odlikuje nas visoka odgovornost do 
sprejetih obveznosti in dogovorov ter 
do druæbenega in naravnega okolja. 

Timsko delo in spoπtljiv odnos do 
sodelavcev
Kakovost naπih storitev je plod dela 
posameznikov in odliËnih strokovnih 
skupin. Upoπtevamo razliËna znanja, 
izkuπnje in poglede sodelavcev.

Poslanstvo, vizija, 
vrednote

Poslovna vizija in razvojna 
strategija za obdobje 
2006-2011

“Biti prepoznavni 
kot vodilni ponudnik 
celovitih logistiËnih 
storitev v srednji in JV 
Evropi.”

Poslovna vizija koncerna Intereuropa 
se glasi: “Biti prepoznavni kot vodilni 
ponudnik celovitih logistiËnih storitev 
v srednji in JV Evropi.” Pri tem nas 
vodi moto: “Od parcialnih do celovitih 
logistiËnih storitev!”
 Koncern Intereuropa bo v obdobju 
200�-2011 postal najveËje in 
najuspeπnejπe logistiËno podjetje 
v Republiki Sloveniji in v dræavah 
jugovzhodne Evrope. To bomo dosegli v 
sploπnem s:
·  konsolidacijo, πirjenjem in utrditvijo 

pozicije na slovenskem trgu 
logistiËnih storitev;

·  prodorom in novo poslovno politiko 
na trgih, na katerih je Intereuropa æe 
prisotna;

·  novimi poslovno-logistiËnimi projekti 
na trgih Srednje Azije.

 V tem obdobju Intereuropa 
predvideva 10-odstotno letno rast Ëistih 
prihodkov od prodaje ter 10,2-odstotni 
Ëisti donos na kapital in 5,�-odstotni 
Ëisti donos na sredstva v letu 2011.
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Gospodarske razmere v letu 2005

oseb na Zavodu RS za zaposlovanje 

kot tudi anketna stopnja 

brezposelnosti, ki je v tretjem 

Ëetrtletju 2005 znaπala �,3 %. Kljub 

temu je v primerjavi z ostalimi 

dræavami EU trenutna stopnja 

brezposelnosti v Sloveniji zaenkrat 

πe vedno razmeroma nizka.

Uvoz blaga in storitev se je v letu 

2005 poveËal za 10,� % v primerjavi 

z letom poprej, izvoz pa je bil veËji 

za 11,� %. Industrijska proizvodnja 

je v letu 2005 porasla za 3,1 % v 

primerjavi z letom 200�.

Med vsemi prometnimi panogami je 

v letu 2005 zaznati trend naraπËanja. 

Tako se je v primerjavi z letom 200� 

najveË poveËal pomorski promet in 

sicer za �1,�%, sledi cestni promet, ki 

beleæi porast za 2�,�%. Luπki promet 

se je v letu 2005 poveËal za �,�% 

medtem, ko se je æelezniπki promet 

poveËal za 3,�%.

Gospodarske razmere v 
drugih dræavah koncerna 

Koncern Intereuropa ima 

konkurenËno prednost pred ostalimi 

ponudniki logistiËnih storitev na 

trgih JV Evrope, saj razpolaga na 

tem delu Evrope z æe vzpostavljeno 

lastno mreæo poslovnih enot, 

lastno logistiËno infrastrukturo, 

ki zajema logistiËne terminale, 

skladiπËa in tovornjake ter know-

how. Poznavanje znaËilnosti 

posameznih træiπË pa Intereuropi 

omogoËa træenje njenih logistiËnih 

storitev na tem delu Evrope in veËjo 

prepoznavnost storitvene znamke.

 

Hrvaπka

Bruto domaËi produkt Republike 

Hrvaπke je bil v tretjem Ëetrtletju 

leta 2005 za 5,2 odstotka viπji v 

primerjavi z enakim obdobjem 

leta 200�. Skupni izvoz Republike 

Hrvaπke v obdobju januar-december 

2005 se je poveËal za 8,5 odstotka, 

uvoz pa za 10,� odstotka v primerjavi 

z enakim obdobjem leta 200�. 

Inflacija je v letu 2005 znaπala 3,3 

odstotka. Industrijska proizvodnja 

pa se je v letu 2005 poveËala za 5,1 

odstotka v primerjavi z letom 200�.

Hrvaπka je bila 18. junija 200� 

sprejeta kot dræava kandidatka v 

EU. Intereuropa je na hrvaπkem 

trgu prisotna æe vrsto let, saj ima 

na Hrvaπkem dve lastni odvisni 

druæbi: Intereuropa, d.o.o., Zagreb, in 

Intereuropa Sajam, d.o.o. 

Bosna in Hercegovina

Industrijska proizvodnja v Bosni 

in Hercegovini je bila v prvih 

enajstih mesecih leta 2005 za �,2 

odstotka veËja v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 200�. V obdobju 

januar-november 2005 je bila 

povpreËna stopnja inflacije �,2-

odstotna. V obdobju januar-oktober 

je tudi uvoz narasel za 13,8 odstotka 

in izvoz kar za 2�,1 odstotka.

Makedonija

Inflacija v Makedoniji od januarja 

do decembra 2005 znaπa 0,� % v 

primerjavi s povpreËjem leta 200�. 

Rast izvoza je bila v prvih enajstih 

mesecih leta 2005 25,2-odstotna v 

primerjavi z enakim obdobjem v letu 

200�, rast uvoza pa 13,0-odstotna. 

Poslovanje koncerna Intereuropa je 

v letu 2005 sledilo gospodarskim 

gibanjem v Sloveniji, dræavah 

srednje in jugovzhodne Evrope ter 

v svetu.

Gospodarske razmere v Sloveniji, 

dræavah srednje in jugovzhodne 

Evrope ter v svetu v letu 2005 

so vplivale na poslovanje 

koncerna Intereuropa, ki svoje 

storitve uspeπno πiri prek lastne 

mednarodne poslovne mreæe.

Gospodarske razmere 
v letu 2005 v dræavi 
obvladujoËe druæbe

Slovenija

Na strani proizvodnje je h 

gospodarski rasti pozitivno 

prispevala zlasti rast dodane 

vrednosti v predelovalnih 

dejavnostih, finanËnem 

posredniπtvu in poslovnih storitvah. 

V Ëetrtem Ëetrtletju 2005 je bila 

gospodarska rast 3,� odstotna, v letu 

2005 pa 3,9 odstotna. Gospodarska 

rast v letu 2005 je v glavnem 

temeljila na visoki rasti izvoza in 

umirjeni rasti uvoza. PoslediËno je 

saldo menjave s tujino k 3,9 odstotni 

gospodarski rasti prispeval 2,3 

odstotne toËke. Saldo menjave je 

pozitivno prispeval h gospodarski 

rasti v vseh Ëetrtletjih leta, vendar se 

je njegov pozitivni vpliv proti koncu 

leta precej zmanjπal.

Inflacija decembra 2005 je bila  

0,0-odstotna, na letni ravni pa je 

znaπala 2,3 odstotka. Na postopno 

naraπËanje brezposelnosti kaæejo 

podatki o gibanju πtevila prijavljenih 
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odstotna. Industrijska proizvodnja se 

je v primerjavi z letom 200� zviπala 

za �,2 odstotka.

Ukrajina

Rast bruto domaËega produkta je 

bila v obdobju januar-november 

2005 2,2-odstotna glede na 

primerljivo obdobje leta 200�. 

Industrijska proizvodnja se je v prvih 

enajstih mesecih leta 2005 poveËala 

za 2,9 odstotka v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 200�. Inflacija je 

bila v prvih enajstih mesecih leta 

2005 9,�-odstotna. Izvoz je bil v 

istem obdobju leta 2005 veËji za 

�,3 odstotka, uvoz pa je bil glede na 

primerljivo obdobje leta 200� veËji 

za 25,3 odstotka.

Francija

Bruto druæbeni produkt Francije je 

bil v tretjem Ëetrtletju leta 2005 

za 0,3 % veËji glede na primerljivo 

obdobje leta 200�. Industrijska 

proizvodnja se je v Franciji v prvem 

enajstmeseËju leta 2005 poveËala 

za 0,2 odstotka glede na primerljivo 

obdobje leta 200�. Inflacija je bila v 

letu 2005 1,5-odstotna. V letu 2005 

se je izvoz Francije poveËal za �,� 

odstotka, uvoz pa za 3,� odstotka 

glede na leto poprej.

Avstrija

Bruto domaËi produkt je v tretjem 

Ëetrtletju leta 2005 dosegel 3,8-

odstotno rast v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 200�. V Avstriji 

je bila inflacija v prvih enajstih 

mesecih leta 2005 1,�-odstotna. 

Industrijska proizvodnja se je v prvih 

desetih mesecih leta 2005 poveËala 

za 29,5 odstotka glede na primerljivo 

obdobje leta poprej. Izvoz se je v 

prvem enajstmeseËju leta 2005 

poveËal za 1,� odstotka, uvoz pa za 

3,8 odstotka v primerjavi z enakim 

obdobjem leta 200�.

NemËija

Bruto domaËi produkt NemËije je bil 

v tretjem Ëetrtletju leta 2005 za 1,5 

odstotka veËji glede na primerljivo 

obdobje leta 200�. Izvoz NemËije se 

je v prvih desetih mesecih leta 2005 

poveËal za �,1 odstotka, uvoz pa se je 

poveËal za 9,2 odstotka. Industrijska 

proizvodnja se je novembra 2005 

poveËala za �,� odstotka glede na 

november 200�. Inflacija je bila v 

NemËiji v obdobju januar-november 

2005 2,3-odstotna. 

Industrijska proizvodnja se je v prvih 

enajstih mesecih 2005 poveËala za 

�,� odstotka v primerjavi z letom 

200�. 

Srbija in »rna gora

Bruto druæbeni produkt je v 

tretjem Ëetrtletju 2005 dosegel 

5,�-odstotno rast. V prvih enajstih 

mesecih leta 2005, v primerjavi z 

enakim obdobjem v letu 200�, so 

zbrani makroekonomski kazalci za 

dræavno skupnost Srbije in »rne gore 

naslednji: industrijska proizvodnja 

se je poveËala za 0,� odstotka. Rast 

izvoza je bila 1,2-odstotna, uvoz pa se 

je zmanjπal za 0,9 odstotka. Inflacija 

je bila v letu 2005 1�,5-odstotna. 

Rusija

Ruski izvoz se je lani po prvih 

podatkih zviπal za 3�,1 odstotka na 

2�� milijard dolarjev, uvoz pa se je 

zviπal za 28,5 odstotka na 122 milijard 

dolarjev. Tako je Rusija v letu 2005 

ustvarila za 122 milijard dolarjev 

zunanjetrgovinskega preseæka. 

Rast bruto domaËega proizvoda 

je po prvih podatkih ruskega 

ministrstva za gospodarski razvoj 

znaπala �,� odstotka, leto prej je bila 

�,2-odstotna. Inflacija je bila 10,9-

odstotna, v letu 200� pa je bila 11,�-

Viri: 
StatistiËni urad Republike Slovenije (www.stat.si)
http://www.sigov.si/zmar/arhiv/og1105/eo1105.php
Dræavni zavod za statistiko Hrvatske
Federalni zavod za statistiku (www.fzs.ba)
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (http://www.bhas.ba)
Centralna banka Bosne i Hercegovine (http://www.cbbh.gov.ba)
State Statistical Office / Republic of Macedonia (www.stat.gov.mk
RepubliËki zavod za statistiku (www.statserb.sr.gov.yu)
Organization for Economic Cooperation and Development (www.oecd.org)
National Institute for Statistics and Economic Studies (www.insee.fr)
Die Oesterreichischen Nationalbank (www.oenb.at)
State Committee of Statistics (www.ukrstat.gov.ua)
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/
ISTAT (L’Istituto nazionale di statistica)
Federal Statistical Office Germany
Federal State Statistics Service of Russia
State Committee of Statistics of Ukraine
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12%
viπja prodaja pri zbirnem prometu



Træenje in prodaja

49,5 milijard sit
Ëistih prihodkov od prodaje

12%
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Skupna prodaja koncerna Intereuropa

V koncernu Intereuropa smo v 
letu 2005 ustvarili �9,5 milijarde 
tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje. 
Ustvarjene Ëiste prihodke od prodaje 
ocenjujemo kot dober poslovni rezultat, 
kljub 3-odstotnemu zaostajanju 
za primerljivimi podatki leta 200�. 
Poslovno leto 200� je vkljuËevalo πe 
πtirimeseËne prihodke iz poslovanja 
iz naslova carinskih storitev, ko so te 
predstavljale kar 13 odstotkov v strukturi 
celotnih prihodkov od prodaje. VeËji 
del zmanjπanja prihodkov od prodaje 
je koncern Intereuropa v letu 2005 
æe nadomestil, πe posebej v zadnjem 
trimeseËju, ko je presegel naËrtovane 
poslovne rezultate. 
 V koncernu spremljamo prodajne 
rezultate po podroËnih odsekih, ki jih 
imenujemo poslovna podroËja. V letu 
2005 smo v koncernu Intereuropa veË 
kot polovico Ëistih prihodkov od prodaje 
ustvarili na poslovnem podroËju 
kopenskega prometa, dobro petino 

prihodkov pri pomorskem prometu, 
sledijo carinske storitve, terminalske 
storitve in zraËni promet, minimalni 
deleæ v realizaciji pa predstavljajo druge 
storitve. 
 Nekatera poslovna podroËja so v letu 
2005 dosegla viπje Ëiste prihodke od 
prodaje v primerjavi z letom 200�. Tako 
je pomorski promet presegel prodajo 
leta 200� za kar 11 odstotkov, zraËni 
promet za 8 odstotkov in druge storitve 
za 2 odstotka. 
 Ostala poslovna podroËja so dosegla 
niæje Ëiste prihodke od prodaje v 
primerjavi z letom 200�, najveËje 
zaostajanje za letom 200� pa je bilo na 
podroËju carinskih storitev. 
 NajveËji del Ëistih prihodkov od 
prodaje je koncern Intereuropa ustvaril 
v dræavi obvladujoËe druæbe. Tako je 
bilo v Sloveniji ustvarjenih nekaj nad tri 
Ëetrtine Ëistih prihodkov od prodaje na 
nivoju koncerna. Intereuropa πe vedno 
ustvari najveËji del prihodka v dræavah 

tabela 10
»isti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih podroËjih
(v mio SIT)

jan-dec 2005 Struktura ind. 2005/plan ind. 2005/2004 

1 Kopenski promet 25.455 52 % 95 97

2 Terminalske storitve 4.699 9 % 87 96

3 Carinske storitve 4.925 10 % 88 74

� Pomorski promet 10.556 21 % 87 111

5 ZraËni promet 2.862 6 % 97 108

� Druge storitve 997 2 % 93 102

Skupaj 49.494 100 % 92 97

VeË kot polovico Ëistih 
prihodkov od prodaje 
ustvarili na poslovnem 
podroËju kopenskega 
prometa.

»isti prihodki od prodaje po obmoËnih odsekih so prikazani v raËunovodskem delu, ki se nanaπa na raËunovodske izkaze skupine pri Pojasnilu 13.
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nekdanje Jugoslavije, ki niso Ëlanice EU. 
Na Hrvaπkem je Intereuropa najveËji 
ponudnik logistiËnih storitev. LogistiËni 
trg na Hrvaπkem obvladujeta dve 
povezani druæbi: Intereuropa, logistiËke 
usluge, d.o.o., Zagreb, in Intereuropa 

Sajam, d.o.o., Zagreb. Omenjeni druæbi 
sta skupaj ustvarili 15 odstotkov Ëistih 
prihodkov od prodaje koncerna. V 
ostalih dræavah koncerna je bilo skupno 
ustvarjenih 8 odstotkov celotnih Ëistih 
prihodkov od prodaje koncerna. 

grafikon 3
Struktura Ëistih prihodkov od prodaje v letu 2005 po poslovnih podroËjih

jan-dec 2005 Struktura ind. 2005/plan ind. 2005/2004

1 Evropska unija 38.689 78 % 87 91

2 Izven Evropske unije 10.805 22 % 112 122

Skupaj 49.494 100 % 92 97

tabela 11
»isti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po dræavah
(v mio SIT)

Carinske storitve
10 %

Pomorski promet
21 %

Terminalske storitve
9 %

Druge storitve
2 %

Træenje in prodaja 
Skupna prodaja koncerna 
Intereuropa

Kopenski promet
52 %

ZraËni promet
6 %

Intereuropa πe vedno 
ustvari najveËji del 
prihodka v dræavah 
nekdanje Jugoslavije, 
ki niso Ëlanice EU.
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V podroËje kopenskega prometa 
uvrπËamo storitve: ekspresni promet, 
zbirni promet, cestni promet in 
æelezniπki promet. Doseæeni prodajni 
rezultat v letu 2005 je za 5 odstotkov 
manjπi od predvidenega plana in za 
3 odstotke manjπi od doseæenega 
rezultata v letu 200�.
 Na ravni koncerna sta naËrtovane 
rezultate presegala zbirni promet (2 
odstotka nad planom) in cestni promet 
(1 odstotek nad planom), medtem ko 
ekspresni promet in æelezniπki promet 
nista dosegla naËrtovane rasti prodaje. 
Glede na leto 200� se je prodaja najbolj 
poveËala pri zbirnem prometu (za 12 
odstotkov). Na rast stroπkov so vplivali 
tudi zunanji dejavniki, predvsem 
nepredvidljiva rast cene goriva.

Ekspresni promet
Pri ekspresnem prometu so bili 
naËrtovani prodajni rezultati preseæeni 
v Sloveniji (20 odstotkov nad planom). 
K dobremu rezultatu v Sloveniji so 
prispevali nekateri novi pridobljeni 
posli, kar se odraæa tudi v rasti πtevila 
prepeljanih poπiljk (1� odstotkov veË). V 
Ljubljani je bilo odprto novo pretoËno 
skladiπËe, ki omogoËa hitrejπi pretok 
kosovnih poπiljk.
 V drugih dræavah pa naËrtovani 
rezultati niso bili doseæeni. Na 
Hrvaπkem, kjer zagotavljamo zelo 
dobro pokritost trga, je bila prodaja za 5 
odstotkov niæja od naËrtovane.
V Bosni in Hercegovini je bila prodaja 
za 31 odstotkov niæja od naËrtovane, 
vendar kljub temu ostajamo med 
vodilnimi na træiπËu. Tako na Hrvaπkem 
kot v Bosni in Hercegovini pa je bila 
prodaja viπja kot v letu 200�, kar je 
vseeno vzpodbudno.

 V Srbiji in »rni gori je bila prodaja 
za �� odstotkov niæja od naËrtovane. 
Razlog za nedoseganje naËrtovane 
rasti prodaje je v dejstvu, da smo 
priËakovano dovoljenje carinskih 
oblasti, ki bi nam olajπalo razvoz 
carinskih kosovnih poπiljk, dobili πele 
konec leta 2005.
 NajveËji vpliv na slabπe rezultate na 
ravni koncerna pa ima zagotovo slab 
rezultat druæbe Speka na »eπkem, za 
katero se je konec leta 2005 priËel 
steËajni postopek.
 Tudi v letu 200� bodo aktivnosti 
na produktu usmerjene k zniæevanju 
stroπkov, uËinkovitejπemu obvladovanju 
tehnoloπkih procesov, obvladovanju 
dobaviteljev podprevoznikov, 
informatizaciji postopkov in seveda 
nadaljnji krepitvi distribucijske mreæe v 
Bosni in Hercegovini, Srbiji in »rni gori 
ter Makedoniji.

Zbirni promet
Pri zbirnem prometu so naËrtovane 
prodajne rezultate presegle druæbe 
v Sloveniji (za 1� odstotkov), v Bosni 
in Hercegovini (za �0 odstotkov), 
v Makedoniji (za 13 odstotkov), na 
»eπkem (za �0 odstotkov) in v Franciji 
(za � odstotkov). NaËrtovani prodajni 
rezultati pa ni so bili doseæeni na 
Hrvaπkem, v Avstriji ter v Srbiji in »rni 
gori. Temu sta botrovala dvig stroπkov 
ter moËna in zelo dejavna konkurenca.
V Sloveniji je bilo leto 2005 v znamenju 
utrjevanja poloæaja po πtevilnih 
spremembah v letu 200� (vstop v 
EU). Izvedenih je bilo nekaj menjav 
partnerjev (v Veliki Britaniji, TurËiji in 
na »eπkem). Prizadevali smo si tudi 
okrepiti izvozne linije in koncentrirati 
blagovne tokove. K boljπi izvedbi 

Glede na leto 2004 
se je prodaja najbolj 
poveËala pri zbirnem 
prometu (za 12 
odstotkov).

Kopenski promet
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storitve je prispevalo tudi aktiviranje 
novega pretoËnega skladiπËa v Ljubljani, 
osrednjem terminalu za zbirni promet.
 Tudi v letu 200� bomo nadaljevali 
s koncentracijo blagovnih tokov in 
krepitvijo izvoznih zbirnih linij s ciljem 
poveËanja frekvenc odprem.
 To bomo dosegli z racionalnejπo 
organizacijo ter z vzpostavitvijo 
uËinkovitejπe prodaje, tako v Sloveniji 
kot tudi v drugih dræavah koncerna. 
Leto 200� bo tudi v znamenju priprav 
na vpeljavo novega informacijskega 
sistema, ki bo bistveno olajπal izvedbo 
operativnih postopkov.

Cestni promet
V okviru storitve cestni promet sta 
vkljuËeni storitvi dokladi in polni 
nakladi. Svojim kupcem zagotavljamo 
kakovosten servis z lastnimi vozili, 
pogodbenimi kooperanti in s 
podprevozniki. 
 Doseæeni prodajni rezultat cestnega 
prometa na ravni koncerna je v letu 
2005 za 1 odstotek presegel naËrtovani 
rezultat ter za 5 odstotkov rezultat, ki je 
bil doseæen v letu 200�.
 Doseæeni prodajni rezultat druæbe 
Intereuropa Transport d.o.o. je v letu 
2005 presegel naËrtovano prodajo za 
� odstotkov in je za 9 odstotkov veËji 
kot v letu 200�, kar je posledica veËjih 
prodajnih aktivnosti in usmeritve na 
kljuËne prodajne programe.
 Tudi v letu 200� bo delovanje v 
Sloveniji usmerjeno k veËji podpori 
projektom in podpori veËjim blagovno-
trgovskim verigam. Prav tako bomo 

nadaljevali z dopolnjevanjem zbirnega 
prometa in dokladov, predvsem v 
smislu zagotavljanja boljπega izkoristka 
vozil in poveËevanju frekvence odprem. 
PriËakovani so pozitivni uËinki zaradi 
centralizacije nabavne funkcije. 
V povezanih druæbah na Hrvaπkem, v 
Srbiji in »rni gori, BiH, Makedoniji in 
na »eπkem bodo aktivnosti usmerjene 
k utrjevanju poslovnih vezi med 
odvisnimi druæbami v segmentu 
cestnega prevoza in sinergiËnemu 
delovanju pri pokrivanju celovitih 
logistiËnih storitev za znane blagovne 
znamke. 

Æelezniπki promet
Pri æelezniπkem prometu je bil 
naËrtovani prodajni rezultat preseæen 
v Sloveniji, druæba ZTS v Ukrajini 
naËrtovanega rezultata ni dosegla, prav 
tako so za naËrtovanim zaostajali na 
Hrvaπkem.
 Produkt æelezniπki promet je v letu 
2005 zaznamovala reorganizacija, saj 
je bila s 1. 10. 2005 dotedanja Filiala 
Æelezniπki promet preoblikovana v 
samostojno pravno osebo - Intereuropa 
FLG d.o.o. Novoustanovljena druæba 
je v meπani lasti Intereurope d.d. 
in avstrijskega podjetja Express 
Interfracht.
 Aktivnosti v letu 200� bodo 
usmerjene h krepitvi poloæaja 
novoustanovljene druæbe v Sloveniji 
in krepitvi prodaje v druæbah koncerna 
v drugih dræavah (predvsem na 
Hrvaπkem, v Bosni in Hercegovini ter v 
Srbiji in »rni gori).

Leto 2006 bo tudi 
v znamenju priprav 
na vpeljavo novega 
informacijskega 
sistema, ki bo 
bistveno olajπal 
izvedbo operativnih 
postopkov.

Træenje in prodaja 
Kopenski promet
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Terminalske storitve vkljuËujejo 
storitve skladiπËenja in distribucije, 
sejemsko dejavnost ter logistiËne 
reπitve.

SkladiπËenje in distribucija
Konec leta 2005 je koncern Intereuropa 
storitve skladiπËenja in distribucije 
izvajal na 1�8.300 m2 skladiπËnih 
povrπin. Od tega je bilo �� % oziroma 
112.�00 m2 skladiπËnih povrπin v 
Sloveniji in 33 % oziroma 55.900 m2 
v ostalih dræavah koncerna: Hrvaπka 
�3.200 m2, BiH 3�00 m2, S»G (Beograd) 
��00 m2, Makedonija (Skopje) 2100 m2.
 V Sloveniji se je nadaljeval trend 
dezinvestiranja dislociranih skladiπËnih 
kapacitet in koncentracije terminalov. 
Tako smo od skupnih 123.000 m2 
pokritih skladiπËnih povrπin ob zaËetku 
leta zakljuËili to leto s 112.�00 m2 teh 
povrπin. Do izraza so priπli predvsem 
trije regijski logistiËni centri: Maribor z 
Dravogradom (�1.�50 m2), Celje 
(25.300 m2) in skladiπËa v Ljubljani z 
novim visokoregalnim skladiπËem v 
Logatcu (21.8�0 m2). 

 Lani omenjeno specializacijo 
skladiπË za hrambo carinskega blaga, 
troπarinskega blaga, nevarnih snovi 
in æivil, smo v terminalskih storitvah 
nadgradili v enoten paket z distribucijo 
omenjenih in πe drugih blagovnih 
skupin: bela tehnika, gume …
 Trend koncentracije terminalov 
smo prenaπali tudi na ostale dele 
koncerna: zlasti na Hrvaπko, BiH, S»G 
in Makedonijo. Na Hrvaπkem smo 
maja meseca pridobili �.100 m2 novih 
skladiπËnih povrπin v Dugopolju pri 
Splitu. Tako je bila konec leta 2005 
veËina skladiπËnih povrπin tudi v 
hrvaπkem delu koncerna (skupno 
�3.200 m2) skoncentrirana v treh 
logistiËnih centrih: Zagrebu (21.100 m2), 
Varaædinu (9.000 m2) in Splitu 
(�.100 m2). 
 NaËrti za leto 2006: KljuËne 
aktivnosti bodo letos usmerjene v 
preoblikovanje strukture kupcev. 
Geografski poloæaj terminalov in 
njihova specializacija so prednosti pri 
pridobivanju primarnega transporta, 
cross-dockinga in distribucije po æeljah 
kupca - na kljuË. Pri tem bo velik deleæ 
aktivnosti usmerjen v prodajne projekte 
ter v osveπËenost in izobraæevanje 
zaposlenih v skladiπËih. 

V Sloveniji se je 
nadaljeval trend 
dezinvestiranja 
dislociranih 
skladiπËnih kapacitet 
in koncentracije 
terminalov. 

Terminalske storitve
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Terminalske storitve

LogistiËne reπitve
Storitev logistiËne reπitve sestavlja 
dvoje ali veË osnovnih produktov 
oziroma procesov, s katerimi ponujamo 
paleto logistiËnih storitev, ki jih 
opravljamo v Intereuropi.
 V letu 2005 smo v Sloveniji izvajali 
kompletne logistiËne mreæe za evropske 
kupce in tako postavili temelje lani 
naËrtovani pogodbeni logistiki. 
 NaËrti za leto 2006: Ofenzivnejπi 
nastop na trgu in centralizirana 
prodaja ter operacionalizacija 
postopkov dela pogodbene logistike za 
znanega kupca. NaËrtujemo prevzem 
glavnine logistiËnih poslov v slovenski 
prehrambeni industriji ter velikih 
trgovskih verigah. 

Sejemska dejavnost
Sejemska dejavnost je najbolj aktivna 
na Hrvaπkem z druæbo Intereuropa 
Sajam, ki je lani zaznala rast prodaje 
sejemskih storitev v primerjavi s 
predhodnim letom predvsem na raËun 
veËjega prometa na sejmih Navtika, 
Gradbeniπtvo in Ambient.
 NaËrti za leto 2006: PoveËevanje 
deleæa Intereurope Sajam v sejemskem 
poslovanju na Hrvaπkem.
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V letu 2005 se je na podroËju zraËnega 
prometa zgodilo kar precej sprememb. 
 V Sloveniji beleæimo velik padec 
prometa, ki je posledica vstopa Slovenije 
v EU in aktivne prisotnosti globalistov 
na slovenskem trgu. Priπlo pa je tudi 
do pozitivnega preobrata na podroËju 
uvoza vzhodnih deæel, predvsem 
Kitajske. Dobro razviti partnerski odnosi 
z grupacijo Hellmann, FETA (Far East 
Transport Association) in japonskim 
Yusen Global Logistics so bili kljuËnega 
pomena, da smo v zahtevnih logistiËnih 
procesih, organizaciji letalskih zbirnikov 
in charterjev ostali konkurenËni. Tako 
smo na letaliπËu Ljubljana ostali edini 
slovenski organizator transporta, ki 
lahko πe vedno resno konkurira velikim 
globalistom. Uspeπno sodelovanje s 
priznanimi letalskimi prevozniki nam 
zagotavlja redne uvozne in izvozne 
povezave z vsemi kontinenti in 
konkurenËne cene.
 Padec prometa beleæimo tudi na 
trgih EU, kjer beleæimo zmanjπanje 
letalskega prometa za 90 odstotkov, 
saj so se blagovni tokovi preusmerili na 
ekspresne cestne prevoze. 
 Prodajne paritete so v prid globalnim 
ponudnikom storitev zraËnega 
prometa, tako da smo v letu 2005 
izgubili pomembnega komitenta, 
podobne spremembe priËakujemo tudi 
pri nekaterih drugih domaËih podjetjih, 
ki so v lasti tujcev.
 Pomembno je, da se je træni deleæ 
v letu 2005 za 3 odstotke poveËal pri 

izvozu, kjer smo po trænem deleæu na 
slovenskem trgu πe vedno na prvem 
mestu z obvladovanjem dobre petine 
trga. Tudi pri uvozu smo træni deleæ 
poveËali za 1 odstotek in tako s slabimi 
20 odstotki ohranili vodilno mesto med 
organizatorji transporta na LetaliπËu 
Ljubljana.
 Na Hrvaπkem so naπi rezultati πe 
vedno niæji od naËrtovanih, vendar se 
z reorganizacijo avio poslovalnice æe 
kaæejo pozitivni trendi rasti. Za leto 
200� priËakujemo, da bomo dosegli 
plan in poveËali træni deleæ na � 
odstotke.
 Tudi poslovalnica v BiH ne dosega 
naËrtovanih ciljev, ki so bili visoko 
zastavljeni, a se trg ni razvijal po naπih 
priËakovanjih.
 V S»G imamo dobro organizirano 
avio poslovalnico, rezultati so v skladu z 
naËrtovanimi in so boljπi od leta poprej 
za 31 odstotkov. Vendar se tudi ta trg, 
na katerem so bila naπa priËakovanja 
najveËja, ne razvija po priËakovanjih.
 Kljub trenutno slabπim rezultatom 
smo v letalske povezave uspeπno 
vkljuËili tudi Intereuropine kamionske 
zbirne linije predvsem na obmoËju bivπe 
Jugoslavije, kar naπim kupcem omogoËa 
odpremo veËjih poπiljk do letalskih 
zbirnih centrov, kot so Frankfurt, 
Amsterdam ali Dunaj.
 Vsekakor smo trdno odloËeni, da 
bomo kljub trenutnim recesijskim 
trendom v zraËnem prometu dosegli 
zastavljene cilje.

ZraËni promet
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UPS
Na podroËju ekpresne dostave poπiljk 
je za nami leto izzivov. Kljub fiziËni rasti 
produkta nismo dosegli naËrtovanega 
letnega plana. Rezultat je pod 
priËakovanji predvsem zaradi uvedbe 
novih in cenejπih produktov, dodaten 
negativen vpliv pa smo Ëutili tudi zaradi 
precej niæjih cen na trgu (ki so posledica 
viπjih popustov), niæje uvozne provizije 
in viπjih cen goriva. 

Slovenija
Poleg æe omenjenih niæjih prodajni 
cen je med dejaniki, ki so vplivali 
na zmanjπanje prodaje produkta, 
predvsem agresivnejπi nastop 
konkurence.
V lanskem letu smo poleg novih 
produktov uvedli πe 2 novi storitvi:
·  COD (cash on delivery) za pobiranje 

kupnine za UPS poπiljatelja in 
·  Return service - poπiljanje s 

povratnico - Ëesar trenutno ne nudi πe 
nihËe od konkurence.

 Z novostmi postajamo 
konkurenËnejπi in uËinkovitejπi pri 
zagotavljanju popolne storitve za 
naπe kupce, skuπali pa bomo pridobiti 
tudi nove kupce, ki jih bolj kot hitrost 
zanima cena storitve.
V juniju smo konËno dobili tudi veËje 
letalo, s katerim smo vsakodnevno 
storitev dvignili na viπjo raven ter 
izboljπali servis. 
 Z veËjim uvozom so se nam poveËali 
tudi stroπki dostave, saj smo uvedli 
tri dodatne linije, na ostalih pa 
poveËali πtevilo vozil. Samo tako smo 

lahko πe naprej zagotavljali najbolj 
kakovostno storitev. Dokaz za to je 
tudi podatek, da smo bili na letni 
mednarodni UPS konferenci ponovno 
nagrajeni za najboljπi dostavni servis 
v uvozu, dodatna spodbuda pa bo tudi 
nagrada za najboljπi servis na podroËju 
petnajstih dræav skozi vse leto. 

Drugi trgi
Obilo dela nas Ëaka tudi na drugih 
trgih. Na Hrvaπkem, kjer storitve UPS 
predstavljajo najveËji deleæ v prihodkih 
od prodaje druæbe Intereurope Sajam, 
beleæimo 2-odstotno rast v primerjavi 
s planom, od leta 200� pa smo boljπi 
kar za 9 odstotkov. Rast fiziËnih 
pokazateljev je bila znatno veËja v 
prvem polletju leta 2005, vendar se je 
πtevilo poπiljk zmanjπalo za 18 odstotkov 
zaradi poveËanja izvozne tarife. Visok 
porast cen ekspresnega prometa smo 
æeleli ublaæiti z uvedbo novega produkta 
''Saver'', ki je namenjen poπiljkam 
znotraj Evrope. 
 V BiH plan ni bil doseæen, predvsem 
zaradi slabe zraËne povezave. Zato smo 
v mesecu juniju uvedli lastno zraËno 
povezavo, kar je dodatna spodbuda za 
prihodnost.
 »eprav je konkurenca ostra, smo 
optimisti, saj verjamemo v lastne 
produkte in v doseganje ciljev, ki 
jih nameravamo doseËi v bliænji 
prihodnosti. Velik izziv bo πiritev 
pogodbe in dejavnosti na Balkanu, 
dodaten razlog za optimizem pa so tudi 
nov uvozni cenik ter odobrena sredstva 
za oglaπevanje in odnose z javnostmi. 

Træenje in prodaja 
ZraËni promet
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Kljub navedenim dejavnikom smo z 
nudenjem dodatnih storitev, s stalno 
prisotnostjo na trgu in nenehnim 
spremljanjem naπih kupcev uspeli 
zadræati obstojeËe in pridobiti tudi nekaj 
novih kupcev. 

NaËrti za leto 2006: 
·  PoveËanje aktivnosti pri prodaji 

konvencionalnih tovorov.
·  Na kontejnerskem podroËju, kjer je 

konkurenca najveËja, se osredotoËamo 
na posle, kjer lahko z dodatnimi 
storitvami, kot so skladiπËenje, 
komisioniranje, carinjenje, organizacija 
transporta in podobnim kupcem 
zagotavljamo kompletnejπi servis, 
istoËasno pa tudi ustvarjamo veËjo 
dodano vrednost.

·  Na podroËju avtomobilov priËakujemo 
umirjeno rast - predvsem z dodatnimi 
storitvami.

·  Pri prometu z Albanijo in »rno goro 
bomo z investicijami v novejπe 
polprikolice poveËali ponudbo ter 
zagotavljali kvalitetnejπi servis. V 
»rni gori bomo okrepili partnerski 
odnos s prejemnim πpediterjem, ki se 
mora aktivno vkljuËiti v prodajo naπih 
produktov.

Produkt pomorski promet vkljuËuje 
podprodukte: konvencionalni tovori, 
kontejnerji (FCL in zbirnike) ter RO-RO 
promet, v okviru katerega zajemamo 
posle z avtomobili, kakor tudi posle 
prevozov za Albanijo in »rno goro, za 
izvedbo katerih imamo na razpolago 
veË kot 50 lastnih polprikolic, istoËasno 
pa nastopamo tudi kot agenti tovora. 
Pomorske produkte træi Filiala πpedicije 
Koper, z izjemo kontejnerskega prometa, 
kjer so vkljuËene tudi nekatere druge 
filiale. V vseh veËjih pristaniπËih pa 
izvajamo svoje storitve prek partnerske 
mreæe. Poslovno podroËje je v letu 2005 
na nivoju matiËne druæbe preseglo plan 
Pokritja 1 za � odstotkov, v primerjavi z 
letom 200� so se prihodki poveËali za 8 
odstotkov.
 Leto 2005 so zaznamovali nekateri 
dejavniki, ki so vplivali tudi na poslovanje 
v pomorskem prometu, in sicer:
·  olajπave v carinskih in davËnih 

postopkih za evropske komitente,
·  odprtje troπarinskega skladiπËa in 

s tem razπiritev storitev pri poslih s 
troπarinskim blagom,

·  na kontejnerskem podroËju se je 
nadaljevala krepitev prisotnosti 
najveËjih ladjarjev in s tem njihov 
moËan vpliv na dogajanje na trgu,

·  poveËana konkurenca na podroËju 
trajektne povezave z Albanijo, 
predvsem prevoznikov po kopenskih 
poteh.

Pomorski promet
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Poslovno podroËje carinske storitve 
vkljuËuje produkta carinsko zastopanje 
in mejna odprava. Doseæeni prodajni 
rezultat poslovnega podroËja je v letu 
2005 za 13 odstotkov pod naËrtovanim 
in 2� odstotkov pod rezultatom v letu 
200�. Viπjo rast od naËrtovane sta 
zabeleæili druæbi v Srbiji in »rni gori ter 
Makedoniji, medtem ko v Sloveniji, na 
Hrvaπkem ter v Bosni in Hercegovini 
nismo dosegli naËrtovane prodaje.

NajveËji upad prodaje glede na 
predhodno leto je bil prisoten v 
Sloveniji, kar je bilo zaradi posledice 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo 
priËakovano. V Sloveniji smo bili 
priËa zasuku v razmerju med uvozom 
in izvozom. Medtem ko je bil pred 
vstopom Slovenije v EU deleæ 
Intereurope pri carinskih postopkih, 
vezanih na uvozne posle, veËji, se je z 
vstopom v EU poveËal deleæ carinskega 

posredovanja v izvozu, kjer so træne 
cene precej niæje. Pozitiven trend je 
bil zabeleæen v drugi polovici leta 
2005, ko smo bili priËa poveËanju 
povpreËnega meseËnega πtevila 
carinskih dokumentov. PoveËalo se je 
tudi izvajanje carinskih postopkov za 
podjetja iz drugih dræav Ëlanic EU, kar 
olajπuje distribucijo in druge logistiËne 
reπitve tem podjetjem.

»eprav se carinske ovire kaæejo 
kot motnja v logistiËni verigi, 
se v Intereuropi zavedamo, da z 
obvladovanjem teh ovir pomagamo 
naπim kupcem, in se uveljavljamo kot 
celovit ponudnik logistiËnih storitev. 
Zato bodo naπe aktivnosti tudi v letu 
200� usmerjene k ohranjanju trænega 
deleæa, ustreznemu izobraæevanju 
zaposlenih in sledenju novostim na tem 
podroËju.

Træenje in prodaja 
Pomorski promet
Carinske storitve

Carinske storitve

V Sloveniji smo 
bili priËa zasuku v 
razmerju med uvozom 
in izvozom.
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Analiza poslovanja skupine in 
obvladujoËe druæbe

preseæen plan pomorskega prometa
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V letu 2005 smo v koncernu 
Intereuropa ustvarili �9,5 milijarde 
SIT Ëistih prihodkov od prodaje, kar 
je sicer 8,1 odstotka pod naËrtovanim 
rezultatom, v primerjavi z letom 
200� pa zaostajamo za 3 odstotke. 
Odstopanje od naËrtov je predvsem 
posledica:
-  slabπih rezultatov v prvem trimeseËju 

glede na pretekla leta, ki so posledica 
niæje gospodarske aktivnosti in 
neugodnih vremenskih razmer,

-  zamude pri aktiviranju novih 
logistiËnih kapacitet v Sloveniji in na 
Hrvaπkem,

-  dejstva, da druæbe Speka, spol. s r.o, 
Praga, v letu 2005 ne vkljuËujemo v 
koncern Intereuropa.

 Po zaËetnih slabπih mesecih so se 
rezultati prodaje izboljπevali in tako v 
zadnjem trimeseËju lanskega leta celo 
presegli naËrtovane rezultate, toda 

izpada iz prvega trimeseËja in zamud 
pri aktiviranju investicij nismo uspeli 
nadoknaditi.
 Z aktivnim obvladovanjem stroπkov 
smo le-te uspeli zniæati v primerjavi 
z letom 200� ter jih zadræati pod 
naËrtovanimi vrednostmi. Rezultat tako 
stroπkovnih kot prodajnih aktivnosti je 
�,1 milijarde tolarjev poslovnega izida 
pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA), ki je 19 odstotkov niæji od 
naËrtovanega. 
 V letu 2005 smo ustvarili 2,3 milijarde 
tolarjev Ëistega poslovnega izida ter 
s tem plan presegli za 8 odstotkov, 
vendar pa je visok poslovni izid 
predvsem rezultat prodaje finanËne 
naloæbe v druæbi Simobil v znesku 
1,0 mrd SIT pred obdavËitvijo, kar 
predstavlja 33 odstotkov doseæenega 
Ëistega poslovnega izida.

V letu 2005 smo 
ustvarili 2,3 milijarde 
tolarjev Ëistega 
poslovnega izida ter s 
tem plan presegli za 8 
odstotkov.

Doseganje letnega plana 2005
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Koncern Intereuropa kot skupina 
1� povezanih druæb izvaja enotno 
finanËno politiko, ki je opredeljena s 
strani obvladujoËe druæbe Intereuropa 
d.d. Koncernske finance v obvladujoËi 
druæbi skrbijo za dosledno izvajanje 
opredeljenih finanËnih usmeritev, 
financiranje in pomoË pri finanËnem 
upravljanju druæb, uravnavanje 
denarnih tokov znotraj koncerna ter za 
odnose z delniËarji in ostalo finanËno 
javnostjo.
 Osnovni cilj izvajanja enotne finanËne 
politike je zagotavljanje kratkoroËne 
in dolgoroËne plaËilne sposobnosti 
koncerna Intereuropa in njenih 
druæb. UresniËujemo jo na naslednjih 
podroËjih:
-  upravljanje s finanËnimi tveganji,
-  upravljanje s finanËnimi naloæbami,
-  odnosi s poslovnimi bankami in 

financiranje druæb,
-  zagotavljanje kapitalske ustreznosti 

in finanËne stabilnosti,
-  odnosi z investitorji in obveπËanje 

javnosti.

Upravljanje s finanËnimi 
tveganji 
ObvladujoËa druæba doloËa usmeritve 
za obvladovanje kreditnega in 
likvidnostnega tveganja, medtem ko 
upravljanje z obrestnim in valutnim 
tveganjem obvladujoËa druæba izvaja 
neposredno za vse druæbe v koncernu. 
Zaradi velike vrednosti terjatev in πtevila 
kupcev ter njihove razprπenosti in 
prepletenosti med druæbami koncerna 
je najveËji poudarek na obvladovanju 
kreditnega tveganja. Izvajanje enotne 
politike upravljanja s finanËnimi 
tveganji je vËasih zaradi razliËnih 
nacionalnih zakonodaj in posebnosti 
trgov teæko zasledovati, za kar moramo 

nameniti veliko veË strokovnosti in 
medsebojnega komuniciranja znotraj 
koncerna. Mnenja smo, da v koncernu 
Intereuropa izvajamo aktivno finanËno 
politiko na tem podroËju in da je 
izpostavljenost koncerna do vseh vrst 
tveganj nizka oziroma zmerna.
 
Upravljanje s finanËnimi 
naloæbami
Vse preseæke finanËnih sredstev druæb 
akumuliramo v obvladujoËi druæbi, ki 
skrbi za njihovo upravljanje. Preseæke 
finanËnih sredstev kratkoroËnega 
znaËaja usmerjamo v zmanjπevanje 
zadolæenosti pri poslovnih bankah 
oziroma jih plasiramo v kratkoroËne 
depozite, kjer zapadlost doloËamo glede 
na predvidene finanËne odlive. Del 
finanËnih preseækov pa usmerjamo v 
likvidne dolgoroËne finanËne naloæbe, 
s ciljem doseganja relativno visokih 
donosov ter izkoriπËanja ugodnih 
pogojev na denarnem trgu, ki nam 
jih nudi finanËni poloæaj in bonitetna 
ocena. Njihov konËni namen je 
reinvestiranje sredstev v osnovno 
dejavnost (investicije v logistiËne 
kapacitete in v prevzeme novih druæb).

Odnosi s poslovnimi bankami 
in financiranje druæb
Z namenom doseËi enake plaËilne in 
ostale pogoje poslovanja pri poslovnih 
bankah za vse druæbe v koncernu se 
z bankami dogovarjamo na nivoju 
koncerna, pri Ëemer ima obvladujoËa 
druæba primarno vlogo. Koncern 
Intereuropa je v letu 2005 prek razliËnih 
finanËnih storitev sodeloval s 25 
poslovnimi bankami (nekatere od njih 
so prisotne v veË druæbah in dræavah), 
od teh je veË kot polovica vkljuËenih v 
velike banËne skupine. Menimo, da smo 

Analiza poslovanja 
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z enotno politiko do poslovnih bank 
uspeπni, saj smo v Sloveniji vzpostavili 
pogoje poslovanja, ki jih ocenjujemo kot 
ugodne, medtem ko v drugih dræavah 
upoπtevamo pravilo “prvi med enakimi” 
in vzpostavljamo enotne pogoje. 
 ObvladujoËa druæba skrbi tudi 
za financiranje ostalih druæb v 
koncernu; dolgoroËno predvsem z 
dajanjem ustreznih jamstev poslovni 
banki kreditodajalki, kratkoroËno 
pa z direktnim financiranjem 
premostitvenega znaËaja do enega leta. 
Druæbe izven Slovenije za zagotavljanje 
dnevnega financiranja sodelujejo z 
lokalnimi bankami. 
 Koncern Intereuropa je v letu 2005 
sklenil 5 novih dolgoroËnih kreditnih 
pogodb, obnovil dve in sklenil 1 novo 
kratkoroËno kreditno pogodbo ter 
znotraj koncerna kratkoroËno financiral 
3 druæbe. 

Zagotavljanje kapitalske 
ustreznosti in finanËne 
stabilnosti druæb
V koncernskih financah ob zakljuËku 
vsakega trimeseËja pripravimo za vsako 
druæbo v koncernu oceno finanËne 
stabilnosti s potencialnimi tveganji. Pri 
tem upoπtevamo zahtevane kazalce 
uspeπnosti in kapitalske ustreznosti ter 
izpostavimo finanËna tveganja, ki so 
nad sprejemljivim nivojem. Na osnovi 
ugotovitev predlagamo in pripravimo 
vse potrebno za uskladitev finanËnega 

poloæaja druæbe (dokapitalizacija 
druæbe, umik kapitala, dodatno 
financiranje ipd.). V letu 2005 smo 
opredelili 11 druæb kot finanËno stabilne 
druæbe, � druæbe na meji finanËne 
stabilnosti (glede na kapitalsko 
ustreznost ter doseæen Ëisti poslovni 
izid ipd.) in 1 druæbo kot finanËno 
nestabilno (steËaj).

Odnosi z investitorji in 
obveπËanje javnosti 
ObvladujoËa druæba skrbi za dosledno 
in jasno komuniciranje z investitorji, v 
skladu z doloËili obveπËanja Ljubljanske 
borze. Intereuropa d.d. je na svojih 
spletnih straneh in na straneh Seo-net 
javnost obveπËala o vseh pomembnih 
poslovnih dogodkih koncerna 
Intereuropa in o vseh obËutljivih 
informacijah, ki bi lahko vplivale na 
ceno delnice IEKG.
 V letu 200� nameravamo pripraviti 
“Pravilnik o obvladovanju finanËnih 
tveganj” na nivoju koncerna, posodobiti 
finanËne usmeritve na nivoju 
koncerna ter priËeti z vzpostavitvijo 
enovitega informacijskega sistema 
glede upravljanja denarnih sredstev 
med druæbami koncerna. Z izvedbo 
navedenih aktivnosti bomo πe bolj 
povezali in poenotili finanËno funkcijo 
v koncernu Intereuropa ter tudi na 
ta naËin prispevali k veËji finanËni 
stabilnosti koncerna in njegovih druæb.
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RaËunovodski kazalniki 
za skupino Intereuropa

RaËunovodski kazalniki za skupino Intereuropa

tabela 12
RaËunovodski kazalniki
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

1. Sredstva = Obveznosti do virov sredstev 63.694.618 65.291.374 98

2. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja 2.300.305 2.559.408 90

3. Osnovna sredstva 39.650.681 39.035.755 102

�. Prihodki 52.773.445 54.572.647 97

5. Odhodki 49.607.395 51.393.892 96

�. DolgoroËne finanËne naloæbe 8.647.799 11.548.224 75

�. DolgoroËne poslovne terjatve 3.445 10.442 33

8. Kapital 42.190.270 42.546.906 99

9. PovpreËni kapital (brez Ëistega posl. izida poslovnega leta) 
- izraËunan na podlagi otvoritvenega in konËnega stanja

41.218.435 40.990.115 101

10. DolgoroËne obveznosti 7.597.214 7.580.359 100

11. Poslovni prihodki 50.620.085 51.461.196 98

12. Poslovni odhodki 49.096.698 50.155.291 98

Temeljni kazalniki stanja investiranja 

13. Stopnja osnovnosti investiranja (3/1) 0,62 0,60 104

1�. Stopnja dolgoroËnosti investiranja ((3+�+�)/1) 0,76 0,77 98

Temeljni kazalniki gospodarnosti

15. Koeficient gospodarnosti poslovanja (11/12) 1,03 1,03 100

1�. Koeficient celotne gospodarnosti (�/5) 1,06 1,06 100

Temeljni kazalniki dobiËkonosnosti

1�. »ista dobiËkonosnost kapitala (2/9*100 (letni nivo)) 5,58 6,24 89



�2

Trgovanje z delnico IEKG v letu 
2005
V zaËetku leta 2005 smo beleæili 
stabilno rast Intereuropine delnice. 
V mesecu marcu se je trend rasti 
delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, 
obrnil navzdol. Temu trendu je sledilo 
tudi gibanje teËaja Intereuropine 
delnice, ki je na vrednosti izgubila 28 
odstotkov, medtem ko je slovenski 
borzni indeks SBI20 izgubil � odstotkov 
svoje vrednosti. Eden od vplivov na 
razmeroma veËji padec vrednosti 
delnice IEKG je bil v zelo majhnem 
prometu z delnico IEKG, drugi del 
vpliva pa se je nanaπal na nezaupanje 
delniËarjev do poslovnih rezultatov 
druæbe.
 V letu 2005 je bilo namreË z delnico 
Intereurope sklenjenih za 2,2 milijarde 
tolarjev poslov, kar predstavlja le 18 % 
prometa iz leta 200�. Pri tem je lastnika 
zamenjalo ��1.00� delnic oziroma �,1 % 
skupnega πtevila delnic.

Ustvarjanje vrednosti za lastnike

V letu 2005 so delnico IEKG zaznamovali 
naslednji dogodki:
-  uvrstitev delnice v prvo kotacijo 

Ljubljanske borze d.d.,
-  padec vrednosti teËaja delnice za 28 % 
-  prodaja delnic malih delniËarjev in 

nadaljnja koncentracija lastniπtva.

Premestitev delnice IEKG v prvo 
kotacijo Ljubljanske borze
Ljubljanska borza je dne 3. 10. 2005 v 
okviru borzne kotacije ustanovila novo 
elitno kotacijo, namenjeno podjetjem, 
ki izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti 
in transparentnosti poslovanja. 
Druæbe v prvi kotaciji so zavezane 
izpolnjevati najviπje mednarodno 
primerljive standarde poroËanja, s Ëimer 
se zagotovlja dodatno pribliæevanje 
slovenskega trga vrednostnih papirjev 
mednarodnim vlagateljem in poveËana 
prepoznavnost druæbe v mednarodnem 
okolju. 
 Delnica Intereurope je v prvi kotaciji 
Ljubljanske borze d.d. priËela kotirati 
3. 10. 2005.
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tabela 13
KljuËni podatki delnice Intereurope d.d. v obdobju 2002-2005

2002 2003 2004 2005

πtevilo delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 7.902.413

podatki o trgovanju

knjigovodska vrednost delnice konec leta 4.233 4.368 4.486 4.663

enotni teËaj konec leta 5.246 5.384 7.442 5.363

tehtani povpreËni teËaj 4.936 5.331 6.696 6.552

najviπji teËaj 5.807 5.486 7.700 7.773

najniæji teËaj 3.899 5.001 5.266 5.105

træna kapitalizacija v mio SIT 41.456 42.550 58.810 42.379

promet v mio SIT 6.309 3.758 11.819 2.165

kazalniki

Ëisti dobiËek na delnico 624 362 249 313

denarni tok na delnico 644 346 204 224

bruto dividenda na delnico 200 220 240 240

P / BV 1,24 1,23 1,66 1,15

P / CF 8,15 15,56 36,50 23,97

P / E 8,41 14,86 29,85 17,14

kapitalski donos 34,6 % 3,7 % 39,1 % -28,5 %

dividendni donos 5,1 % 4,2 % 4,5 % 3,2 %

skupni donos delnice 39,7 % 8,0 % 43,6 % -25,3 %

knjigovodska vrednost = kapital πtevilo navadnih delnic
træna kapitalizacija = enotni teËaj ob koncu leta * πtevilo delnic, ki kotirajo na borzi 
Ëisti dobiËek na delnico = Ëisti dobiËek / πtevilo navadnih delnic
denarni tok na delnico = (Ëisti dob. - dividende + amortizacija) / πtevilo navadnih 
delnic

P / BV = teËaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P / E = teËaj ob koncu leta / Ëisti dobiËek na delnico
P / CF = teËaj ob koncu leta / denarni tok na delnico
kapitalski donos = porast teËaja v enem letu
dividendni donos = bruto dividenda / teËaj ob zaËetku leta
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Lastne delnice 
MatiËna druæba Intereuropa d.d. nima 
oblikovanega sklada lastnih delnic.
 Druæba ima ob koncu obdobja πe za 
389.892 tisoË tolarjev odobrenega in 
neizkoriπËenega kapitala - v skladu s 
pooblastilom skupπËine delniËarjev 
upravi druæbe za nakup lastnih delnic 
(skladno s Statutom druæbe Intereuropa 
d.d.). Dodatno pojasnilo je podano 
v raËunovodskem delu poroËila 
obvladujoËe druæbe v Pojasnilu
25 kapital. 

grafikon 4
Gibanje teËaja delnice Intereurope d.d. in 
Slovenskega borznega indeksa v letu 2005

Lastniπka struktura delnice 
IEKG 
V letu 2005 so svoj lastniπki deleæ 
poveËali: Luka Koper d.d. z nakupom 
10�.03� delnic, Istrabenz d.d. z nakupom 
95.9�� delnic, Zlata moneta I d.d. z 
nakupom 29.�00 delnic in Delniπki 
Vzajemni sklad Triglav steber I z 
nakupom 19.�0� delnic.
 Delnice so v minulem letu prodajali 
predvsem mali delniËarji in druæbe, ki so 
imele v lasti manjπe koliËine delnic.
Zadnjega dne v letu je bilo v delniπko 
knjigo Intereurope d.d. vpisanih ��32 
delniËarjev. V primerjavi z 31. 12. 200� je 
πtevilo delniËarjev manjπe za 283. 
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grafikon 5
Gibanje prometa z delnicami Intereurope d.d. v letu 2005
(v 000 SIT)

Dividendna politika
Uprava Intereurope d.d. je v razvojnem 
naËrtu opredelila dolgoroËno stabilno 
politiko izplaËevanja dividend. Skladno 
z razvojno politiko bomo za dividende 
namenili do 50 % ustvarjenega dobiËka.
 V letu 2005 je bruto dividenda na 
delnico znaπala 2�0 SIT in je vrednostno 
nespremenjena glede na leto 200�
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za lastnike
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ObveπËanje delniËarjev
Posebno pozornost bomo tudi v bodoËe 
posveËali obveπËanju delniËarjev. 
Pripombe in predloge delniËarjev 
zbiramo na elektronskem naslovu 
info@intereuropa.si.
 Javne objave, publikacije, poroËila in 
druge informacije posredujemo javnosti 
prek elektronskega sistema obveπËanja 
Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si), 
naπe spletne strani (www.intereuropa.
si), tiskovnih konferenc in prek drugih 
medijev.
 Namen jasnega in pravoËasnega 
obveπËanja delniËarjev je krepiti 
zaupanje v delnico IEKG kot stabilno in 
dolgoroËno varno finanËno naloæbo. 

V letu 2005 je bruto 
dividenda na delnico 
znaπala 240 SIT 
in je vrednostno 
nespremenjena glede 
na leto 2004. 
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grafikon 6
Lastniπka struktura navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2005

tabela 14
10 najveËjih lastnikov navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31. 12. 2005

Naziv Delnice Deleæ

1. Luka Koper d.d. 1.940.513 24,56 %

2. Kapitalska druæba, d.d. 719.797 9,11 %

3. Infond holding d.d. 459.248 5,81 %

�. Infond ID d.d. 348.139 4,41 %

5. Istrabenz d.d. 291.424 3,69 %

�. Zlata Moneta I d.d. 255.987 3,24 %

�. Delniπki vzajemni sklad Triglav steber I 239.775 3,03 %

8. Zavarovalnica Triglav, d.d. 213.640 2,70 %

9. Delniπki vzajemni sklad Modra linija 137.261 1,74 %

10. KD Investments d.o.o., delniπki vzajemni sklad Rastko 134.432 1,70 %

FinanËna podjetja
26,4 %

FiziËne osebe
13,1 %

Zaposleni
8,1 %

Ostala podjetja
7,6 %

Kapitalska druæba
10,0 %

Invest. druæbe
10,3 %

Luka Koper
24,6 %
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tabela 15
πtevilo delnic v lasti uprave na dan 31. 12. 2005

Uprava Delnice Deleæ

Kranjc Joæef, predsednik uprave 10.764 0,14 %

Vrabec Radovan, svetovalec koordinator 14.066 0,18 %

Jelenc Milan, svetovalec koordinator 6.231 0,08 %

KureliË Milan, svetovalec koordinator 26 0,00 %

PetraviË Vladimir, svetovalec koordinator 2.205 0,03 %

tabela 16
πtevilo delnic v lasti nadzornega sveta na dan 31. 12. 2005

Nadzorni svet Delnice Deleæ

Vinko Rebula 450 0,01 %

Nevja PeËar 4.185 0,05 %

Analiza poslovanja 
Ustvarjanje vrednosti 
za lastnike
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Razvoj, naloæbe in raziskave

7,6 %
povpreËna letna rast prodaje
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Razvoj je eden izmed 
najpomembnejπih delov politike 
koncerna Intereuropa in se nanaπa 
na njegovo dolgoroËno poslovanje. 
Razvoj koncerna zagotavljamo z 
uvajanjem novih storitev in njihovim 
izpopolnjevanjem, kontinuiranimi 
raziskavami zadovoljstva kupcev, 
izboljπevanjem kakovosti procesov 
ter s posodabljanjem informacijskih 
sistemov. Za razvojno dejavnost 
smo v letu 2005 namenili skupno 
5,� odstotkov skupnih prihodkov od 
prodaje koncerna Intereuropa. Tolikπen 
deleæ sredstev za to podroËje smo 
predvideli tudi v prihodnje. 
 Koncern Intereuropa krepi svojo 
konkurenËno prednost tudi z razvojem 
novih storitev in trænimi raziskavami. 
Razvojni naËrt koncerna Intereurope 
obsega celovit razvoj storitev in 
procesov, ki z inovativnimi reπitvami 
ustvarjajo vrednost za kupce logistiËnih 
storitev. Razvoj koncerna temelji na 
krepitvi konkurenËnega poloæaja na 
obstojeËih trgih, kjer koncern razpolaga 
z lastno poslovno mreæo, na razvoju 
novih trgov prek lastnih podjetij ali 
partnerskih povezav ter razvoju novih 
storitev.

Razvoj novih logistiËnih 
storitev
Intereuropina razvojno-raziskovalna 
dejavnost se odraæa v veËji træni 
konkurenËnosti druæbe s celovito 
paleto sodobnih logistiËnih reπitev. 
Intereuropa je v lanskem letu razvila 
dve novi storitvi, in sicer “Paket logistike 
za Balkan” in “Paket logistike za EU”. 
 “Paket logistike za EU” slovenskim 
podjetjem predstavlja kvalitativno 
novo, cenovno ugodno in enostavno 
storitev, ki bo na trgu EU zagotavljala 
hiter prevzem in dostavo blaga “od vrat 
do vrat”. Poleg tega je paketna ponudba 
ugodnejπa od izvedbe posameznih 
logistiËnih storitev. Fleksibilnost paketa 
omogoËa prilagajanje kombinacije 
produktov specifiËnim potrebam kupca.
 “Paket logistike za Balkan” je 
namenjen kupcem, ki poslujejo na 
logistiËni poti iz Evropske unije na 
Balkan. Glavna konkurenËna prednost 
paketa za Balkan je njegova cenovna 
ugodnost. Pred globalnimi logistiËnimi 
ponudniki ima Intereuropa na podroËju 
Balkana veliko konkurenËno prednost, 
ki jo predstavlja razvejana poslovna 
mreæa hËerinskih druæb, prek katere je 
zagotovljena tudi zanesljiva in varna 
logistiËna oskrba. Intereuropa je na tem 
obmoËju vodilni ponudnik logistike in 
cilj druæbe je to tudi ostati. 

Za razvojno dejavnost 
smo v letu 2005 
namenili skupno 5,7 
odstotkov skupnih 
prihodkov od prodaje 
koncerna Intereuropa.

Razvoj in træne raziskave
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Kontinuirane raziskave 
zadovoljstva kupcev 
Uspeπnost poslovanja in svoj poloæaj 
v primerjavi s konkurenco preverjamo 
z raziskavami zadovoljstva kupcev. V 
Intereuropi opravljamo redne træne 
raziskave uspeπnosti logistiËnih storitev 
za obvladujoËo druæbo Intereuropa 
d.d. in odvisno druæbo Intereuropa, 
logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb.
Zadovoljstvo ocenjujemo s 
preverjanjem kakovosti naslednjih 
logistiËnih produktov: zbirnega 
prometa, cestnega transporta blaga, 
zraËnega prometa, ekspresnih storitev, 
storitev mejne odprave, æelezniπkega 
prometa, pomorskega prometa, storitev 
skladiπËenja in distribucije in storitve 
UPS-a. 

 V Intereuropi ugotavljamo 
pomembnost razliËnih lastnosti 
logistiËnih storitev ter jih primerjamo 
s percepcijo kupcev, da vemo, kam 
osredotoËiti korektivne ukrepe. Zato 
so raziskave zadovoljstva kupcev 
opravljene tako na ravni posamiËnih 
logistiËnih storitev kot na ravni 
prodajne enote (filiale). Rezultati 
raziskav so nam kasneje v pomoË pri 
prilagajanju svojih storitev potrebam in 
zahtevam kupcev. 
 Namen raziskav o zadovoljstvu 
kupcev ni le ugotoviti, kako so 
zadovoljni kupci storitev, temveË 
tudi uspeπnost prejπnjih ukrepov 
(primerjava rezultatov merjenja s 
prejπnjim merjenjem), da odkrije 
prednosti in slabosti svojih storitev v 
primerjavi s storitvami konkurenËnih 
podjetij in da usmeri pozornost na 
izboljπanje kakovosti svojih storitev. 

Razvoj, naloæbe in 
raziskave
Razvoj in træne 
raziskave
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Informacijska podpora in tehnologija
Intereuropa IT d.o.o. je bila v zaËetku 
leta 2002 ustanovljena kot hËerinska 
druæba Intereurope d.d. Osnovna 
dejavnost druæbe Intereuropa IT je 
zagotavljanje kakovostne in uËinkovite 
informacijske podpore dejavnosti 
matiËnega podjetja in vsem povezanim 
druæbam. Podjetje je razdeljeno v tri 
organizacijske enote: vodstvo podjetja, 
sektor za posredovanje storitev in 
sektor za operativno podporo storitvam.
 Poslovno leto 2005 predstavlja za 
druæbo Intereuropa IT d.o.o. pomembno 
prelomnico, saj smo zaËeli delovati 
v skladu s poslovnimi in strokovnimi 
standardi, ki zagotavljajo uspeπen 
razvoj druæbe, dvig ravni kakovosti 
storitev in s tem tudi premik k izgradnji 
uËinkovitejπega informacijskega 
sistema koncerna Intereuropa.
 Najvidnejπi napredek je bil doseæen 
pri:
·  opredelitvi medsebojnega 

sodelovanja (obveznosti, pooblastila 
in odgovornosti) s krovno pogodbo 
o zunanjem izvajanju informacijske 
podpore, ki je bila sklenjena med 
Intereuropo IT d.o.o. in obvladujoËo 
druæbo koncerna in temelji na 
opredelitvi ravni kakovosti izvajanja 
storitev po principih SLA (Service Level 
Agreement),

·  doslednem upoπtevanju strokovnih 
standardov, principov in dobrih 
praks ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) in SLM (Service 
Level Management) ter s tem 
vzpostavitev kljuËnih procesov na 
podroËju informatike,

·  opredelitvi vlog pooblaπËenih 
in kljuËnih uporabnikov na 
posameznih poslovnih podroËjih 
in skrbnikov informacijske podpore 

na strani Intereurope IT d.o.o. ter 
s tem na poveËanju preglednosti 
in odgovornosti za nadaljnje 
vzdræevanje in posodabljanje 
posameznih informacijskih reπitev,

·  standardizaciji in konsolidaciji 
informacijsko komunikacijske 
tehnologije - IKT, z namenom viπje 
stopnje razpoloæljivosti, obvladljivosti, 
predvidljivosti in zanesljivosti 
delovanja informacijskega sistema 
kot celote,

·  uveljavljanju principov in standardov, 
ki veljajo na podroËju træenja storitev,

·  selekciji in obvladovanju dobaviteljev 
in podizvajalcev, z namenom 
optimiranja stroπkov izvajanja 
informacijske podpore, ter pri

·  dokonËnem prenosu in prevzemu 
v upravljanje vseh informacijskih 
sredstev slovenskega dela koncerna 
Intereuropa, kar zagotavlja 
nadaljnjo moænost konsolidacije in 
racionalizacije IKT infrastrukture.

 »eprav se ni formalno pristopilo k 
projektu prenove poslovnih procesov 
koncerna, smo v okviru vlog na 
projektu ISPRO zagotovili, da se hkrati 
izdela tudi poslovni in podatkovni 
model, ki bo sluæil kot podlaga vsem 
nadaljnjim aktivnostim na podroËju 
razvoja dodatnih funkcionalnosti 
informacijskega sistema in povezovanju 
posameznih informacijskih 
podsistemov oziroma informacijskih 
reπitev v celovit informacijski sistem 
koncerna Intereuropa.
 Hkrati z realizacijo najpomembnejπih 
ciljev za poslovno leto 2005 smo 
uspeπno zakljuËili tudi prestrukturiranje 
druæbe, ki je tako bolje pripravljena na 
izpolnjevanje svojega poslanstva in 
vizije.

Razvoj informacijske podpore
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Informacijska tehnologija v 
letu 2006
Na podroËju obvladovanja in 
investiranja v IKT infrastrukturo smo si 
za leto 200� zastavili naslednje cilje: 
·  nadaljevanje centralizacije in 

konsolidacije obstojeËe IKT 
infrastrukture,

·  standardizacija delovnega 
okolja in posodobitev LAN/WAN 
komunikacijskega omreæja za 
podporo novim informacijskim 
reπitvam,

·  zagotoviti celovit in enovit nadzor 
nad vsemi informacijskimi sredstvi 
koncerna Intereuropa ter

·  usmerjeno in strateπko investiranje 
v IKT infrastrukturo, predvsem za 
potrebe zagotavljanja varnosti, 
povezljivosti in izmenjave podatkov 
med posameznimi organizacijskimi 
enotami koncerna in z njihovim 
poslovnim okoljem.

 Z zakljuËkom projekta 
prestrukturiranja druæbe in 
nadaljevanjem izvajanja opredeljene 
poslovne strategije na podroËju 
informacijske podpore in IKT 
infrastrukture so vzpostavljeni 
vsi predpogoji za zagotavljanje 
informacijske podpore, ki bo koncernu 
Intereuropa predstavljala pomemben 
vzvod pri doseganju poslovnih uËinkov. 
S tem pa se bo dvignila tudi poslovna 
vrednost informatike same.

Informacijska podpora v letu 
2006
KljuËne usmeritve na podroËju 
informacijske podpore v poslovnem letu 
200� so naslednje:
·  nadaljnje uvajanje in uveljavljanje 

strokovnih standardov in metodologij 
z namenom dviga produktivnosti 
lastnega dela,

·  razvoj in dopolnjevanje 
organizacijskih vlog in potrebnih 
kompetenc zaposlenih, ki bodo 
ustrezale novim zahtevam 
informacijskega sistema in 
uporabnikov,

·  aktivno obvladovanje in prispevanje 
h kljuËnim projektom prenove 
poslovnih procesov in informacijske 
podpore koncerna,

·  poenotenje in standardizacija 
obstojeËih informacijskih reπitev 
ob hkratnem uvajanju novih, 
obvladljivejπih in cenejπih tehnologij,

·  uËinkovito obvladovanje poslovnih 
partnerjev ter s tem optimiziranje 
in racionaliziranje stroπkov zunanjih 
virov,

·  razvijati nove oblike partnerstev in 
zavezniπtev ter s tem pridobiti dostop 
do novih znanj in tehnologij,

·  stalno dopolnjevanje in πiritev 
kataloga storitev in izdelkov,

·  usposabljanje in kakovostna podpora 
uporabnikom informacijskih reπitev 
in IKT infrastrukture ter

·  nenehno zviπevanje kakovosti celotne 
informacijske podpore.

Razvoj, naloæbe in 
raziskave
Razvoj informacijske 
podpore
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Kakovost storitve je teæje zagotavljati, 
zato uspeπno storitveno podjetje 
tekmeci manj ogroæajo. Odjemalci 
se namreË neradi preusmerijo k 
konkurenci, Ëe so s storitvijo zadovoljni, 
saj njihova zvestoba temelji tako na 
Ëustveni navezanosti in navadah kot 
tudi na realnem ovrednotenju razmerja 
med kakovostjo in ceno. Vloæen trud 
v kakovost in gojenje zavesti, da je 
kakovost kljuË do uspeha, praviloma 
pripelje do poslovne odliËnosti. 
 Intereuropa ima s svojimi Ëloveπkimi 
potenciali, tehnologijo in organizacijsko 
kulturo dobre pogoje, da postane 
koncern, v katerem bo uveljavljena 
poslovna odliËnost. Boj za Ëim viπjo 
kakovost storitev se trenutno bije 
na dveh poljih: v zasnovi in izvedbi 
storitve. Pod dobro zasnovo razumemo 
kakovostno opravljeno delo, ki ga doloËa 
træna strategija in je tisto, kar ponujamo 
kupcem. Pod dobro izvedbo pa πtejemo 
pravilno oceno strankinih priËakovanj in 
njim prirejen paket storitev.
 Na moËno konkurenËno podroËje 
zagotavljanja kakovostno opravljenega 
dela se je druæba podala v letu 2005. 
RazliËno zahtevne delovne naloge 
so se vse leto izvajale po logistiËnih 
storitvah, za kar so bili zagotovljeni 
potrebni viri. Delo je potekalo istoËasno 
v vseh certificiranih delih koncerna 
Intereuropa, vendar z razliËnimi cilji.
 Izboljπave sistema vodenja na 
podroËju uËinkovitosti procesov so bile 
vzpostavljene skoraj na vseh procesih 
operativne izvedbe in podpornih 
procesih. To je potrdilo tudi notranje 
presojanje, ki je potekalo skozi vse leto. 
Pri presojanju smo aplicirali naËelo 
procesnega pristopa, kar pomeni, 
da smo jih naËrtovali in izvajali na 

procesih, ne glede na organizacijsko 
enoto ali lokacijo, kjer se procesi 
izvajajo. Rezultati notranjih presoj so 
bili izjemno pozitivni. Zato notranja 
presoja postaja eden izmed kljuËnih 
orodji pri spremljanju in vzpostavljanju 
izboljπav procesov. 
 IstoËasno v koncernu poteka tudi 
sistem zunanjega presojanja. Izvajajo 
ga naπi odjemalci in pooblaπËena 
certifikacijska hiπa. Tudi zunanje 
presojanje je potrdilo prizadevanja 
zaposlenih, tako na osredotoËanju 
naπih storitev in njihovih izvajalcev 
na odjemalce kakor tudi visoke 
stopnje zavezanosti vodstva k Ëim viπji 
kakovosti. 
 Stalna naloga, ki smo si jo zastavili 
znotraj sistema vodenja kakovosti, je 
merjenje v procesih in vodenje procesov 
na osnovi podatkov. Ta naloga je zelo 
pomembna, saj se merjenje kakovosti 
storitev razlikuje od ocenjevanja 
izdelkov. Storitve za razliko od izdelkov 
ni mogoËe izmeriti, stehtati, otipati ali 
okusiti in na ta naËin ugotoviti njeno 
kakovost. 
 Trenutno uporabljamo sistem 
merjenja procesov, ki se konstantno 
prilagaja aktualnim potrebam in 
je zasnovan na kontrolnih toËkah, 
vgrajenih v procese. Za doloËanje 
kontrolnih toËk velja trdno vodilo: 
merimo aktivnosti v procesih, ki so 
pomembne in za kupca obËutljive, ter 
aktivnosti, ki so pomembne za izvajalce 
storitev, da lahko storitve izvajajo 
brez napak. Analizirane podatke iz 
kontrolnih toËk redno predstavimo 
vsem zaposlenim in vodstvu. 
 Tako je merjenje procesov s pomoËjo 
kontrolnih toËk postalo zanesljivo 
orodje, ki bistveno pospeπuje delovanje 

Razvoj kakovosti poslovanja
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procesa stalnih izboljπav. Izboljπave 
oziroma izbrane reπitve se odraæajo 
v veËji uËinkovitosti in kakovosti 
opravljene storitve za odjemalce. 
Ravno tako je sistem vodenja procesov 
s pomoËjo merjenja v kontrolnih 
toËkah tudi nov naËin spodbujanja 
komuniciranja in vodenja od spodaj 
navzgor, saj neposredni izvajalci 
postavljajo cilje kakovosti, ki so v skladu 
s politiko kakovosti in postavljenimi 
smernicami uprave koncerna.

Koncern Intereuropa
Koncern Intereuropa je v letu 2005 
realiziral za �,� milijarde tolarjev 
investicijskih vlaganj v osnovna 
sredstva, od tega 3,0 milijarde tolarjev v 
nepremiËnine in 1,� milijarde tolarjev v 
opremo. S tem je bilo izpolnjenih �5,� % 
letnega plana investicij.

Intereuropa d.d. 
Druæba Intereuropa d.d. je v letu 
2005 realizirala za 1,9 milijarde 
tolarjev investicijskih vlaganj v 
osnovna sredstva; realizacija letnega 
plana investicij je �2,� odstotka, 
od tega realizacija plana investicij 
v nepremiËnine ��,3 odstotka (1,5 
milijarde tolarjev ) in plana investicij v 
opremo 50,2 odstotka (332 milijonov 
tolarjev). 
 Med najveËjimi investicijami so bile 
naslednje:

NepremiËnine
Med najpomembnejπimi investicijami v 
letu 2005 so bile: nadaljevanje izgradnje 
avtosalona in servisa - najemi Koper v 
viπini �82 milijonov tolarjev, izgradnja 
pretoËnega skladiπËa v Ljubljani v viπini 
298 milijonov tolarjev, preureditev 
delavnice za tehniËne preglede v Kopru 
(211 milijonov tolarjev), nadaljevanje 
izgradnje logistiËnega centra v Logatcu 
(201 milijon tolarjev), izgradnja 
dostopne ceste za delavnice in tehniËne 
preglede v Kopru (89 milijonov tolarjev) 
in obnova oken na nepremiËnini na 
©martinski ulici v Ljubljani (�� milijonov 
tolarjev). Ostala investicijska vlaganja, 
ki posamezno ne presegajo viπine 
50 milijonov tolarjev, so v letu 2005 
znaπala 1�2 milijonov tolarjev.

Intereuropa ima s 
svojimi Ëloveπkimi 
potenciali, tehnologijo 
in organizacijsko 
kulturo dobre 
pogoje, da postane 
koncern, v katerem bo 
uveljavljena poslovna 
odliËnost.

Razvoj, naloæbe in 
raziskave
Razvoj kakovosti 
poslovanja
Naloæbe v osnovna
sredstva

Naloæbe v osnovna
sredstva
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Oprema
Na podroËju investicij v opremo 
izstopajo investicija v skladiπËne regale 
na raznih lokacijah v skupnem znesku 
138 milijonov tolarjev, nakup enajstih 
viliËarjev za 89 milijonov tolarjev in 
tovornih vozil za filialo Jesenice (dva 
prikoliËarja, en vlaËilec in ena prikolica) 
za skupaj 53 milijonov tolarjev ter 
drugih vozil za 23 milijonov tolarjev. 
 Druge investicije v opremo, ki 
posamiËno ne presegajo viπine 10 
milijonov tolarjev, so skupaj znaπale 29 
milijonov tolarjev.

Odvisne druæbe
Odvisne druæbe koncerna Intereuropa 
so v letu 2005 realizirale za 2,8 
milijarde tolarjev investicijskih vlaganj 
v osnovna sredstva. Realizacija letnega 
plana investicij je ��,� odstotkov, 
od tega realizacija plana investicij 
v nepremiËnine �1,� odstotkov (1,5 
milijarde tolarjev) in plana investicij v 
opremo �5,8 odstotkov (1,3 milijarde 
tolarjev). 
 Med najveËjimi investicijami so bile 
naslednje:

NepremiËnine
Intereuropa d.o.o. Zagreb je v letu 
2005 v nepremiËnine investirala 
skupaj 1,2 milijarde tolarjev, od tega 
jih je 9�� milijonov tolarjev zahtevala 
investicija v skladiπËe Split Dugopolje, 
92 milijonov tolarjev je bila vredna 
investicija v skladiπËno-poslovne 
prostore Zadar, 53 milijonov tolarjev 

smo porabili za adaptacijo poslovne 
zgradbe v Varaædinu, druge investicije, 
ki posamezno ne presegajo 20 milijonov 
tolarjev, pa so znaπale πe dodatnih �0 
milijonov tolarjev.
 Intereuropa RTC d.d. Sarajevo je v 
lanskem letu investirala sredstva v 
skupni viπini 2�8 milijonov tolarjev, od 
katerih je bila velika veËina porabljena 
za nadgradnjo poslovne stavbe 
Sarajevo, adaptacijo skladiπËnega 
terminala v Travniku, manjπi deleæ pa so 
investirali v skladiπËe Sarajevo.
 TEK ZahidTransServis Uægorod je v 
lanskem letu v dokonËanje poslovne 
stavbe investiral �� milijonov tolarjev.

Oprema
V opremo so naπe odvisne druæbe 
na raznih lokacijah v lanskem letu 
realizirale πtevilna investicijska 
vlaganja, med najpomembnejπe pa 
se uvrπËajo nakup transportnih vozil 
s strani Intereuropa Transport d.o.o. 
v viπini 91� milijonov tolarjev, nakup 
transportnih vozil na ostalih lokacijah 
v viπini 3� milijonov tolarjev, nakup 30 
osebnih avtomobilov in kombijev v 
viπini 130 milijonov tolarjev, investicija 
v raËunalniπko-komunikacijsko opremo 
ter licence Intereuropa IT d.o.o. v 
skupni viπini 93 milijonov tolarjev in πe 
veliko manjπih investicij, ki posamezno 
ne presegajo �0 milijonov tolarjev, 
v skupnem znesku pa znaπajo 1�2 
milijonov tolarjev.

Koncern Intereuropa 
je v letu 2005 realiziral 
za 4,6 milijarde 
tolarjev investicijskih 
vlaganj v osnovna 
sredstva.

Opombe: 
*V letu 2005 niso realizirale nobene investicije naslednje 
odvisne druæbe:
·  Interzav d.o.o.,
·  Intereuropa East d.o.o. Moskva in
·  Intereuropa Transport und Spedition, GmbH, Troisdorf.

*V poroËilo za odvisno druæbo Intereuropa IT d.o.o. ni vkljuËen 
odkup rabljene raËunalniπke opreme znotraj koncerna od 
Intereurope d.d., Intereurope Transport d.o.o. in Interagenta 
d.o.o. v viπini 1�3 mio SIT ter licence mySAP, odkupljene od 
Intereurope d.d., v viπini 111 mio SIT.
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Usmeritev na podroËju kratkoroËnih 
finanËnih naloæb je predvsem plasma 
preseækov finanËnih sredstev v likvidne 
finanËne naloæbe z roËnostjo do enega 
leta, medtem ko je usmeritev na 
podroËju dolgoroËnih finanËnih naloæb 
doseganje relativno visokih donosov, 
s ciljem kasnejπega reinvestiranja 
sredstev v razvoj osnovne dejavnosti. 

V skladu z opredeljenimi dolgoroËnimi 
usmeritvami smo konec leta 2005 
prodali preostanek deleæa v druæbi 
Simobil ter s kupnino zmanjπali 
finanËne obveznosti, nastale pri 
financiranju investicij v razvoj logistiËne 
dejavnosti.

tabela 17
Pregled realizacije plana investicijskih vlaganj za obdobje januar-december 2005
(v mio SIT)

nepremiËnine oprema skupaj investicije % realizacije

plan s 
popravki*

realizacija plan s 
popravki*

realizacija plan s 
popravki*

realizacija s popravki*

Intereuropa d.d. 2.292 1.519 660 332 2.952 1.851 62,7

odvisne druæbe 2.397 1.477 1.745 1.323 4.142 2.800 67,6

skupaj koncern 4.689 2.996 2.405 1.655 7.094 4.651 65,6

Opomba*
popravki = dopolnitve osnovnega plana:
· Intereuropa d.d. v viπini 2�3 mio SIT (sklepi uprave Intereurope d.d., razne nepremiËnine in oprema);
·  Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb, v viπini 1.215 mio SIT (sklepi nadzornega sveta za skladiπËe Split Dugopolje, skladiπËno-poslovne prostore Zadar, adaptacija Varaædin 

in Zagreb);
· Intereuropa Transport d.o.o. v viπini 2�8 mio SIT (sklep uprave Intereurope d.d., polprikolice, tovoriπËa, osebni avtomobil);
·  Intereuropa RTC d.d. Sarajevo v viπini 2�3 mio SIT (sklep nadzornega sveta; nadgradnja poslovne stavbe, adaptacija skladiπËa, restavracija, sanitarije);
· Schneider & Peklar, Avstrija, v viπini 20 mio SIT (sklep uprave, avtomobil, os. raËunalnik, ostalo);
·  Intereuropa IT d.o.o. v viπini 195 mio SIT (razna programsko-komunikacijska oprema, licence ...).

Razvoj, naloæbe in 
raziskave
FinanËne naloæbe

FinanËne naloæbe
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Upravljanje s tveganji

Osnovni kapital druæbe:
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Na podroËju finanËnih tveganj se 
skupina Intereuropa pri svojem delovanju, 
ki je vpeto v mednarodni prostor, sreËuje z 
razliËnimi oblikami tveganj. 
 V okviru upravljanja s tveganji, ki 
postaja vse pomembnejπi del celotnega 
upravljanja druæbe, smo opredelili 
naslednje skupine tveganj:
-   kreditno tveganje kot tveganje 

neizpolnitve obveznosti nasprotne 
stranke,

-   valutno tveganje,
-   obrestno tveganje in
-   likvidnostno oziroma 

plaËilnosposobnostno tveganje.
Aktivno upravljanje s temi tveganji, kot 
eno izmed pomembnih nalog finanËne 
funkcije, vpliva na veËjo stabilnost 
in predvidljivost denarnih tokov, na 
zmanjπanje finanËnih odhodkov in 
poveËanje finanËnih prihodkov ter 
tako zmanjπuje izpostavljenost druæbe 
posameznim vrstam tveganj na 
sprejemljivo raven.

Kreditno tveganje
V Intereuropi se zavedamo naπe 
vsakodnevne izpostavljenosti kreditnemu 
tveganju, ki se kaæe predvsem kot 
tveganje neplaËila terjatev za opravljene 
storitve, zato je obvladovanju teh tveganj 
namenjen velik del naπih vsakodnevnih 
aktivnosti. Te aktivnosti lahko sklenemo v 
naslednje sklope: 
-  sprotno spremljanje bonitetnih 

informacij o naπih kupcih, πe posebej ob 
sklepanju novih poslov, ter omejevanje 
izpostavljenosti do posameznega 
kupca;

-  zavarovanje bolj tveganih terjatev 
z vrednostnimi papirji, hipotekami, 
zastavnimi oziroma pridrænimi 
pravicami, garancijami in drugimi 
zavarovalnimi instrumenti;

-  veliko pozornosti namenimo 
intenzivnemu spremljanju odprtih 
terjatev ter aktivni in uËinkoviti izterjavi 
terjatev do kupcev (vkljuËno s sodno 
izterjavo in izterjavo prek specializiranih 
druæb). 

V smeri zmanjπevanja kreditnega 
tveganja deluje tudi velika razprπenost 
terjatev, na kar kaæe dejstvo, da so konec 
leta 2005 odprte terjatve do 10 najveËjih 
kupcev predstavljale le dobrih 1� % v 
skupnem obsegu kratkoroËnih terjatev do 
kupcev. 
 V letu 2005 smo v obvladujoËi druæbi 
zakljuËili testiranje informacijske reπitve 
za bonitetno oceno kreditne sposobnosti 
naπih kupcev. Bonitetna ocena temelji 
na kvantitativnih kazalcih iz bilanËnih 
podatkov naπega kupca oziroma 
informacij iz medsebojnega poslovanja 
in predstavlja temelj za postavitev 
kreditnih limitov. Predvideno je, da bo 
omenjeni sistem, ki je v celoti integriran 
v informacijski sistem SAP, v praksi priËel 
delovati v prvem trimeseËju leta 200�, 
s Ëimer se bo πe izboljπala kakovost 
in hitrost preverjanja bonitete naπih 
strank in s tem povezano omejevanje 
izpostavljenosti kreditnim tveganjem.
 Nadaljujemo tudi z uvajanjem 
podobnih standardov obvladovanja 
kreditnega tveganja v povezanih druæbah 
skupine Intereuropa, seveda prilagojeno 
njihovim trænim razmeram. 
 Na osnovi aktivnega izvajanja internih 
standardov upravljanja s terjatvami in 
doseæenih rezultatov ocenjujemo, da je 
izpostavljenost zaradi kreditnih tveganj do 
posamezne osebe oziroma skupine oseb v 
skupini Intereuropa nizka. 

Aktivno upravljanje 
s tveganji vpliva 
na veËjo stabilnost 
druæbe.

Upravljanje s finanËnimi tveganji
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Valutno tveganje 
Izpostavljenost valutnemu tveganju 
kot tveganju spremembe deviznih 
teËajev smo spremljali in preuËevali 
tako na nivoju celotne skupine kot 
tudi posameznih druæb, ki poslujejo 
na razliËnih trgih. Pri poslovanju 
slovenskih druæb skupine, kjer je najveËja 
izpostavljenost v EUR, je zaradi vodenja 
stabilne teËajne politike Banke Slovenije 
po vstopu v menjalni mehanizem ERM2 
valutno tveganje nizko. Nekoliko veËja 
je izpostavljenost valutnemu tveganju 
v druæbah, ki poslujejo na trgih Hrvaπke, 
Srbije in »rne gore ter Makedonije, 
zaradi nekoliko veËje volatilnosti njihovih 
nacionalnih valut do evra. Z vidika skupine 
pa lahko ocenimo to izpostavljenost kot 
nizko, zato se posebnih instrumentov 
varovanja pred tovrstnim tveganjem 
nismo posluæevali.

Obrestno tveganje
Tako izpostavljenost tveganju 
spremembe obrestnih mer kakor 
tudi celotno politiko zadolæevanja na 
ravni skupine uravnavamo in vodimo 
v obvladujoËi druæbi. Vsa dolgoroËna 
posojila so v EUR, vezana na spremenljivo 
obrestno mero EURIBOR, ki je v letu 2005 
sicer poËasi, vendar vztrajno naraπËala. 
Glede na relativno konservativno sestavo 
virov sredstev z visokim deleæem kapitala 
ocenjujemo, da je naπa izpostavljenost 
obrestnemu tveganju zmerna. 
 DolgoroËne finanËne obveznosti 
predstavljajo 9,8 % bilanËne vsote skupine 
Intereuropa, zato smo ob koncu leta priËeli 
z razgovori o nakupu obrestne kapice kot 
dolgoroËnega instrumenta za zavarovanje 

obrestnega tveganja po dolgoroËnem 
kreditu v eni izmed druæb skupine, kjer 
je izpostavljenost obrestnemu tveganju 
nekoliko viπja od povpreËja skupine.
 KratkoroËne finanËne obveznosti 
predstavljajo 3,� % bilanËne vsote skupine. 
Nekoliko veË kot polovico sestavlja 
kratkoroËni del dolgoroËnih kreditov (5� 
%), razlika so kratkoroËne kreditne linije 
pri bankah v dræavi s fiksno obrestno 
mero. 

Likvidnostno oziroma 
plaËilnosposobnostno tveganje
Na podroËju zagotavljanja likvidnosti in 
ugodne finanËne strukture uËinkovito 
izkoriπËamo prednosti velikega 
poslovnega sistema in razvijamo 
politiko finanËnega upravljanja skupine. 
Zato ocenjujemo, da je kratkoroËno 
likvidnostno tveganje, kot posledica visoke 
stopnje finanËne fleksibilnosti, moænosti 
koriπËenja kratkoroËnih kreditnih linij za 
kratkoroËno uravnavanje denarnih tokov 
in uËinkovitega upravljanja z denarnimi 
sredstvi, nizko.
 Zaradi dobrega dostopa do potrebnih 
finanËnih virov pod ugodnimi pogoji, 
kot posledice kapitalske ustreznosti in 
kreditne sposobnosti, ter uËinkovitega 
gospodarjenja s sredstvi je tudi tveganje 
dolgoroËne plaËilne sposobnosti po naπih 
ocenah nizko. 
 Rezultat uspeπnega poslovanja 
Intereurope in uspeπnega finanËnega 
upravljanja ter obvladovanja finanËnih 
tveganj se kaæe v najviπji bonitetni oceni 
5A1, ki druæbi Intereuropa d.d. æe nekaj let 
zapored dodeljuje bonitetna hiπa 
I d.o.o. skupaj z Dun & Bradstreet.

Upravljanje s tveganji
Upravljanje s 
finanËnimi tveganji 
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letu 2005 skupno πtevilo zaposlenih 
zmanjπalo za � odstotke oziroma za 
101 zaposlenega v primerjavi z letom 
prej. Tako je bilo ob koncu leta 2005 v 
celotnem koncernu zaposlenih 2.1�9 
delavcev.
 NajveËje zmanjπanje πtevila 
zaposlenih πe naprej beleæimo v 
matiËni druæbi Intereuropa d.d., saj se 
je proces prilagajanja spremembam ob 
vstopu v Evropsko unijo v letu 2005 πe 

Na podroËju upravljanja s kadri smo 
se v letu 2005 osredotoËili predvsem 
na nadaljevanje procesa optimizacije 
πtevila in strukture zaposlenih s 
potrebami trga v Intereuropi v Sloveniji, 
na razvoj managementa na podroËju 
upravljanja s Ëloveπkimi viri in na 
skrb za nenehno izobraæevanje in 
pridobivanje novih znanj zaposlenih 
tako v matiËni kot povezanih druæbah. 
 V koncernu Intereuropa se je v 

tabela 18
©tevilo zaposlenih v koncernu Intereuropa 
(konec leta 2004 in 2005)

Druæbe 31.12.05 31.12.04 Odmik 
05-04

Indeks 
05/04

Intereuropa d.d. 909 1011 -102 90

Intereuropa IT, d.o.o. 33 41 -8 80

Interagent d.o.o. 29 30 -1 97

Interzav d.o.o. 4 5 -1 80

Intereuropa FLG d.o.o. 12 0 12 0

Intereuropa Transport d.o.o. 291 289 2 101

Slovenija 1.278 1.376 -98 93

Intereuropa , log. usluge, d.o.o., Zagreb 535 508 27 105

Intereuropa Sajam, d.o.o. Zagreb 52 52 0 100

Hrvaπka 587 560 27 105

Intereuropa Skopje, d.o.o. (MAK) 11 11 0 100

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo (BiH) 131 129 2 102

Intereuropa -East d.o.o. Moskva (RUS) 4 4 0 100

A.D.Interjug - AS, Beograd (S»G) 94 89 5 106

Speka,spol.s.r.o., Praga (»E©) 0 33 -33 0

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu (FRA) 5 5 0 100

Schneider&Peklar, GmbH, Dunaj (AVS) 50 56 -6 89

TEK ZTS, d.o.o., Uægorod (UKR) 16 15 1 107

Intereuropa Trans.&Sped.GmbH, Troisdorf (NEM) 3 2 1 150

Ostale dræave 314 344 -30 91

Skupaj 2.179 2.280 -101 96

Upravljanje s Ëloveπkimi viri
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nadaljeval. ©tevilo zaposlenih se je tako 
zmanjπalo za 10 odstotkov oziroma 102 
sodelavca.
 Dodatne potrebe po kadrih smo 
reπevali z internimi premeπËanji. Tako 
je bilo 38 zaposlenih premeπËenih 
v okviru razliËnih filial ali sektorjev 
oziroma odvisnih druæb v Sloveniji. 
Poleg tega smo zaradi pridobitve novih 
poslov na novo zaposlili πe 21 sodelavcev 
s specifiËnimi znanji in veπËinami, 
predvsem za delo v skladiπËih. 
 V odvisni druæbi Intereuropa 
Transport d.o.o. smo na novo zaposlili 
30 voznikov, od tega 20 tujcev iz 

Republike Slovaπke. Kljub temu se 
πtevilo zaposlenih v omenjeni druæbi 
ni bistveno poveËalo, saj se je podobno 
πtevilo voznikov tudi upokojilo ali 
sporazumno prekinilo pogodbo o 
zaposlitvi. 
 Skupno πtevilo zaposlenih v odvisnih 
druæbah izven Slovenije se je zaradi 
steËaja druæbe na »eπkem zniæalo za 
33 zaposlenih. Rast zaposlenih se je 
nadaljevala le v Intereuropi Zagreb 
d.o.o., kjer se je πtevilo zaposlenih 
poveËalo za 2� usluæbencev. V ostalih 
odvisnih druæbah ni bilo veËjih 
sprememb.

grafikon 7
Gibanje πtevila zaposlenih v koncernu Intereuropa, 2003-2005
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Skrb za nenehno izobraæevanje 
in pridobivanje novih znanj
Kot uËeËe se podjetje nenehno skrbimo 
za izobraæevanje zaposlenih in prenos 
znanja med filialami in druæbami, kar je 
postalo æe stalna praksa. S tem æelimo 
doseËi enotno raven znanja in kakovosti 
storitev v celotnem koncernu. 
 V preteklem letu smo zastavljeni 
plan na podroËju izobraæevanja le delno 
realizirali, saj smo nekatera obseænejπa 
izobraæevanja prenesli na naslednje 
leto, med drugim interno πolo poslovne 
logistike, ki zahteva temeljito prenovo 
vsebin in nova izhodiπËa. Zastavljenega 
cilja iz razvojnega naËrta do leta 200� 
(20 ur izobraæevanja na zaposlenega) 
tako nismo dosegli. 
 V prihodnje predvidevamo intenzivno 
izvajanje programov izobraæevanja. 
K temu bodo nedvomno pripomogla 
pridobljena sredstva iz razpisa 
Evropskega socialnega sklada v letu 
2005, saj nam je bilo za izvedbo 

grafikon 8
Prikaz πtevila in deleæa zaposlenih po poslovnih podroËjih v Intereuropi d.d. v letu 2005

naËrtovanega programa odobrenih 25 
odstotkov sredstev od skupne vrednosti 
izobraæevanja za funkcionalno 
izobraæevanje ter 50 odstotkov za 
izredni πtudij. 
 Pridobivanju novih znanj smo v 
letu 2005 namenili 1�.820 ur oziroma 
��,5 milijona tolarjev ter v proces 
izobraæevanja vkljuËili �2 odstotkov 
zaposlenih. 
 V letu 2005 so se zaposleni v okviru 
koncerna v povpreËju izobraæevali 8 ur, 
v matiËni druæbi pa 11 ur. NadpovpreËno 
so pridobivali nova znanja s podroËja 
raËunalniπtva in informatike ter ostala 
znanja zaposleni v odvisni druæbi 
Intereuropa IT, kjer se je vsak povpreËno 
izobraæeval 2� ur. 

Razvoj managementa
V letu 2005 smo se v Intereuropi v 
Sloveniji osredotoËili predvsem na 
razvoj managerskih veπËin. V mesecu 
oktobru je Intereuropino πolo vodenja 

Spremlj. dejavnosti
137 zaposlenih, 15 %

Pomorski promet
83 zaposlenih, 9 %

ZraËni promet
38 zaposlenih, 4 %

Vodstvo in KOO v filialah
91 zaposlenih, 10 %

Terminalske storitve
228 zaposlenih, 25 %

Kopenski promet
224 zaposlenih, 25 %

Carinske storitve
108 zaposlenih, 12 %

Izobraæevanje
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zakljuËila prva skupina 52 vodij. 
Udeleæenci so pridobivali veπËine 
s podroËja vodenja v πtirih sklopih: 
motiviranje in uspeπnost sodelavcev, 
uspeπno vodenje, voditeljstvo in 
vodenje tima ter timsko delo. Odziv 
udeleæencev je bil zelo pozitiven, med 
drugim zaradi novih pristopov k uËenju 
(samostojno e-uËenje, spletni klepeti “v 
æivo”, preverjanje teoretiËnega znanja 
na delavnicah ter ob zakljuËku trening 
veπËin v adrenalinskem parku). Ocena 
uËinkovitosti programa bo pripravljena 
v zaËetku leta 200�.
 V Intereuropi si prizadevamo, da 
bi letni pogovor z zaposlenimi postal 
stalna praksa vodje pri delu s svojimi 
sodelavci, vendar zaenkrat v praksi πe 
ni zaæivel v æelenem obsegu. VeπËinam 
vodenja letnega pogovora smo v okviru 
πole vodenja zato namenili πe posebno 
pozornost, tako poglabljanju teoretiËnih 
znanj kot treningu vodenja razgovora 
na delavnicah.

Pridobivanje funkcionalnih 
znanj
V okviru pridobivanja funkcionalnih 
znanj so v Intereuropi d.d. intenzivna 
usposabljanja potekala s podroËja 
prometa z æivili, t.i. HACCP sistem za 
zaposlene v skladiπËih, ter ostala znanja 
s podroËja skladiπËenja, pridobivanja 
znanj s podroËja carinjenja, prodajniki 
so pridobivali nova znanja o prodajnih 
konceptih in podporah prodajnim 
aktivnostim.
 Kot vsa leta doslej posebno pozornost 
namenjamo usposabljanju na podroËju 
raËunalniπtva, tujih jezikov in varstva 
pri delu, pri voznikih pa na podroËju 
ravnanja z nevarnimi snovmi.
 V odvisnih druæbah na Hrvaπkem so 
izobraæevali zaposlene na podroËju tujih 
jezikov, razvoja prodajnih kompetenc, 
carinskega zastopanja, pridobivanja 
izpita za voznike viliËarjev ter ostala 
usposabljanja v skupnem obsegu 5.352 
ur oziroma 10 ur na zaposlenega.

grafikon 9
©tevilo ur in deleæ vseh ur namenjenih za izobraæevanje v Intereuropi d.d., 2005
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 V BiH so zaposleni razπirili svoja 
znanja o veπËinah prodaje in πpedicije, v 
skupnem obsegu 320 ur, povpreËno 2,� 
ure na zaposlenega. 
 V Intereuropi v Srbiji so se v povpreËju 
izobraæevali � ure na zaposlenega, 
predvsem na podroËju carinjenja in 
πpedicije. V skupnem obsegu so se 
zaposleni izbraæevali 388 ur.

Izobrazbena struktura
 V izobrazbeni strukturi smo v letu 
2005 beleæili le manjπa odstopanja v 
primerjavi z letom prej. Za 1 odstotek se 
je poveËal deleæ kadrov s srednjeπolsko 
izobrazbo (IV. in V. stopnja), zmanjπal pa 
deleæ zaposlenih z niæjo izobrazbo (od I. 
do III. stopnje). 
 Kljub temu da je naπa strategija na 
podroËju izobraæevanja usmerjena 
predvsem v spodbujanje pridobivanja 
funkcionalnih znanj, πe vedno 
omogoËamo pridobivanje formalne 
izobrazbe kadrom, pri katerih so vodje 
prepoznali potencial za razvoj in æe 
sedaj dosegajo nadpovpreËne rezultate. 
Trenutno imamo sklenjeno pogodbo o 
izobraæevanju s 30 zaposlenimi. 

Posebno pozornost 
namenjamo 
usposabljanju 
na podroËju 
raËunalniπtva, tujih 
jezikov in varstva pri 
delu, pri voznikih pa 
na podroËju ravnanja z 
nevarnimi snovmi.

grafikon 10
Izobrazbena struktura v koncernu Intereuropa - primerjava 2004 in 2005
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Stroπki dela 
 PovpreËna bruto plaËa na 
zaposlenega v Intereuropi d.d. je v letu 
2005 znaπala 288.�92 SIT. 

Stroπki dela so v letu 2005 predstavljali 
1�,8 odstotka prihodkov od prodaje. 
Deleæ stroπkov dela v realizaciji je tako 
ostal nespremenjen glede na leto 200�. 

Zaposleni v Intereuropi sodelujejo 
pri upravljanju druæbe prek svojih 
predstavnikov v nadzornem svetu, prek 
sveta delavcev, delavskega direktorja in 
sindikalnih organizacij. Svet delavcev 
je imel v lanskem letu 20 sej, o njihovi 
vsebini in sklepih pa so bili zaposleni 
seznanjeni z zapisniki, objavljenimi na 
oglasnih deskah in intranetu.

Pomembnejπe informacije o dogodkih 
redno objavljamo v internem glasilu 
Interglas, ki izhaja trikrat letno v 
slovenskem in hrvaπkem jeziku. Z 
njim obveπËamo delavce o razvojni 
strategiji, naËrtih druæbe, pomembnih 
dogodkih. TekoËe informacije in 
zabavnejπe vsebine o dogajanjih v 
druæbi so zaposlenim na voljo na 
intranetnih straneh. Na Trinet-q 
programu, ki podpira sistem kakovosti, 
so zaposlenim dostopni interni 
pravilniki, navodila za delo, okroænice, 
kolektivne pogodbe, popisi postopkov in 
procesov dela, obvladovani obrazci ter 
pooblaπËenim osebam sklepi uprave.

Upravljanje s 
Ëloveπkimi viri
Komuniciranje 
z zaposlenimi in 
soupravljanje

Komuniciranje 
z zaposlenimi in 
soupravljanje 
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V Intereuropi se zavedamo, da 
na doseganje delovnih rezultatov 
pomembno vplivata tudi zadovoljstvo 
na delovnem mestu in pripadnost 
druæbi, zato svojim zaposlenim nudimo 
veË ugodnosti kot doloËajo zakonska 
doloËila. Zaposleni imajo moænost 
letovanja v poËitniπkih enotah, ki 
jih imamo v zdraviliπËih, na morju 
in smuËarskih srediπËih. Vsako leto 
organiziramo sreËanje zaposlenih 
iz celotnega koncerna na πportnih 
igrah. Letos smo tako organizirali æe 21. 
Intereuropiado. 
 Obdarili smo delavke za praznik æena, 
ob koncu leta podelimo priznanja naπim 
jubilantom in obdarujemo otroke ob 
novoletnih praznikih. 
 V poletnih mesecih omogoËamo 
poËitniπko delo in delovno prakso 
dijakom in πtudentom naπih delavcev. 
V letu 2005 smo tako omogoËili delo 
prek πtudentskega servisa 230 dijakom 
in πtudentom.
 Za pomoË zaposlenim, ki so se znaπli 
v finanËnih teæavah zaradi zdravstvenih 
ali drugih razlogov smo v letu 2005 
trinajstim delavcem namenili denarno 
pomoË v skupnem znesku 1,9 milijona 
tolarjev, v odvisnih druæbah izven 
Slovenije (Hrvaπka, BiH) pa 2,3 milijona 
tolarjev.

Varnost in zdravje pri delu 
Varnosti in zdravju pri delu smo v letu 
2005 posveËali pozornost predvsem v 
sodelovanju z odgovornimi osebami 
in z izboljπevanjem delovnih pogojev 
na delovnih mestih, kar pripomore 
k boljπemu poËutju zaposlenih in 
prepreËevanju ter zmanjπevanju πtevila 
poπkodb. Skrb za izboljπanje varnosti in 
zdravja pri delu je sestavni del razvojnih 
in investicijskih aktivnosti v druæbi. 
 PodroËje zdravstvenega varstva je 
zelo pomembno, zato smo posebno 
pozornost namenjali preventivnemu 
zdravstvenemu varstvu zaposlenih, 
ki so ga opravili naπi pooblaπËeni 
zdravniki v posameznih medicinah 
dela. Na predhodni preventivni 
zdravstveni pregled, s katerim se 
ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih 
zahtev za opravljanje doloËenega dela, 
smo napotili delavce pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi. Ostali delavci, ki 
opravljajo dela in naloge na delovnih 
mestih s poveËanim tveganjem za 
poπkodbe in zdravstvene okvare, pa 
so bili glede na doloËene Ëasovne roke 
pregledov na tri, πtiri ali pet let napoteni 
na usmerjeni obdobni preventivni 
zdravstveni pregled. S tem pregledom se 
v doloËenih Ëasovnih obdobjih ocenjuje 
zdravstveno stanje in izpolnjevanje 
posebnih zdravstvenih zahtev za 
doloËeno delovno mesto. 
 Skupaj je navedene preglede opravilo 
235 delavcev oziroma petina vseh 
zaposlenih. 
 Z naËrtnim izobraæevanjem in 
usposabljanjem smo æeleli predvsem 
poveËati strokovno usposobljenost za 
varno in zdravo delo, ki obËutno vpliva 
tako na produktivnost kot na zmanjπanje 
tveganja za nastanek poπkodb na delu 

Skrb za zadovoljstvo in standard zaposlenih

Za pomoË zaposlenim 
smo v letu 2005 
namenili denarno 
pomoË v skupnem 
znesku 1,9 milijona 
tolarjev.
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02 Poslovno poroËilo Upravljanje s 
Ëloveπkimi viri
Skrb za zadovoljstvo in 
standard zaposlenih

ali zdravstvenih okvar zaposlenih v 
podjetju. Na usposabljanju je bilo ��� 
delavcev. 
 Posebno skrb smo posvetili 
usposabljanju delavcev za varno 
in zdravo delo, varstvo pred poæari, 
za varno delo z nevarnimi snovmi, 
blagom in kemikalijami ter varno 
delo na obmoËju æeleznice. V druæbi 
je bilo v preteklem letu opravljenih 
10 inπpekcijskih pregledov (inπpekcija 
dela, poæarna inπpekcija, inπpekcija za 
cestni promet). Ugotovljenih je bilo 
nekaj pomanjkljivosti, ki pa smo jih æe 
skoraj v celoti odpravili. V postavljenem 
roku nismo uspeli oznaËiti zunanjih in 
notranjih transportnih povrπin, parkirnih 
prostorov ter depojev za blago v dveh 
organizacijskih enotah. Ker se bo sistem 
manipulacije in skladiπËenja spremenil, 
bodo te manipulativne povrπine 
oznaËene do konca junija 200�. 
 Z interno komisijo in zunanjimi 
pooblaπËenimi podjetji smo opravili 
preventivne preglede in preizkuse 
delovne opreme oziroma strojev in 
naprav v predpisanih rokih. Tako so bili 
pregledani viliËarji, strelovodi, dvigala, 

osebna dvigala, elektro napeljave itd. 
Na podroËju varstva pred poæarom 
pa smo pregledali aktivne in pasivne 
poæarne zaπËite (avtomatske naprave 
za odkrivanje in javljanje poæara, 
samodejne gasilne naprave, zunanje in 
notranje hidrantno omreæje ter statiËne 
in mobilne gasilne naprave). Delovna 
oprema je bila pregledana z namenom 
prepreËevanja poπkodb ali zdravstvenih 
okvar zaposlenih, prepreËevanjem 
materialne πkode ali poæara. Opravljeno 
je bilo tudi nekaj preiskav delovnega 
okolja.
 V organizacijskih enotah se je v letu 
2005 pri delu laæje poπkodovalo 31 
delavcev, 8 delavcev pa se je poπkodovalo 
na poti na delo ali z dela. Naloge na 
podroËju zagotavljanja varnega in 
zdravega dela smo izvajali na osnovi 
izjave in ocene tveganja ter plana dela 
za leto 2005. Za podroËje tehniËnega 
varstva, osebne varovalne opreme, 
varnostne vzgoje, zdravstvenega varstva, 
varstva pred poæari, prometne varnosti, 
ekologije in varstva okolja so bila 
zagotovljena finanËna sredstva v viπini 
�3.�5�.000 SIT.

Posebno skrb smo 
posvetili usposabljanju 
delavcev za varno in 
zdravo delo, varstvo 
pred poæari, za varno 
delo z nevarnimi 
snovmi, blagom in 
kemikalijami ter varno 
delo na obmoËju 
æeleznice.



5,6%
Ëista dobiËkonosnost kapitala



Odgovornost do okolja

1.313.240 m2
zemljiπË

5,6%
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Intereuropa je logistiËni koncern, ki 
deluje na evropskem in globalnem trgu 
logistiËnih storitev. Koncern Intereuropa 
je s poslovanjem vpet v dogajanje v 
okolju in goji z okoljem dobre odnose. 
Pri tem poskuπa z vsemi svojimi 
aktivnostmi izboljπati kakovost æivljenja 
zaposlenih in πirπe skupnosti: od 
varovanja okolja, sodelovanja z okoljem 
in regionalnimi skupnostmi, podpiranja 
kulture, πporta, dobrodelnih ustanov 
in izobraæevanja do skrbi za zaposlene. 
Pri sponzoriranju in donatorstvu se 
usmerjamo predvsem v tiste priloænosti, 
ki promovirajo Slovenijo v Evropi in svetu 
in prispevajo k ugledu naπe druæbe.
 LogistiËni trg postaja vse bolj 
konkurenËen in za obstoj na njem 
mora Intereuropa upoπtevati zahteve 
potroπnikov po viπji kakovosti storitev, 
skladnih z druæbenimi in ekoloπkimi 
standardi. Tako Intereuropa ohranja in 
izboljπuje poslovne odnose s poslovnimi 
partnerji, lastniki in kupci. Druæbena 
odgovornost Intereurope se kaæe tudi na 
podroËju etiËnega oglaπevanja njenih 
storitev. Izobraæevanje zaposlenih v 
obliki seminarjev in izobraæevanja na 
delovnem mestu je naslednje podroËje 
druæbene odgovornosti podjetja. 
Poleg tega skrbi za boljπe pogoje dela 
njenih zaposlenih, saj nudi poËitniπke 
kapacitete, prireja tradicionalne πportne 
igre koncerna ter razna druæabna 
sreËanja (novoletne zabave). 
 Podjetje je tudi akter pri razvoju 
lokalne skupnosti, saj je v letu 2005 
prispevalo sredstva za razliËna πportna 
druπtva. Tako je Intereuropa æe vrsto let 
sponzor nekaterih πportnih prireditev, 
in sicer SmuËarskega kluba Branik 
Maribor, Strelskega druπtva Policist, 
Jadralnega kluba Burja Izola, Jadralnega 

kluba Strmol, Avto-moto druπtva TræiË 
ter Jadro kluba Koper. Podjetje æe vrsto 
let skrbi tudi za plavalno kariero Matjaæa 
MarkiËa. V letu 2005 je bila Intereuropa 
tudi sponzor kolesarske odprave v 
Bruselj v okviru Obalnega planinskega 
druπtva Koper. Na podroËju kulture 
Intereuropa æe vrsto let sponzorira 
kulturno prireditev Festival Lent.
 Znanje je pomembna konkurenËna 
prednost, zato ga naËrtno soustvarjamo. 
Intereuropa pomaga k razvoju znanosti 
predvsem na svojem podroËju delovanja. 
V letu 2005 smo sponzorirali Slovensko 
zdruæenje za kakovost in konferenco 
“Pristaniπki management in logistika”, ki 
jo organizira Luka Koper. Sredstva smo 
namenili tudi Zdruæenju kardiologov 
Slovenije ob prireditvi njihovega 1�. 
letnega sreËanja.
 Skrb za zdravje ljudi in tesna 
povezanost z okoljem narekujeta, da 
sodelujemo v humanitarnih akcijah, 
ne le doma, temveË povsod po svetu, 
kjer pomoË nujno potrebujejo. Z 
donacijami posebej izbranim ustanovam 
Intereuropa pomaga organizacijam in 
posameznikom doseËi viπjo kakovost 
æivljenja. Na pobudo mednarodne 
organizacije UNICEF se je Intereuropa 
odzvala na akcijo “Poglej me” za zbiranje 
sredstev za otroke v BiH, ki so ostali brez 
starπevske oskrbe. S svojim prispevkom 
bomo pripomogli k boljπemu æivljenju 
otrok brez starπevske oskrbe v BiH. 
Donatorstva zajemajo sredstva, 
podeljena Zdravstvenemu domu Celje, 
Zavodu za podjetniπko izobraæevanje 
mladih ter Gimnaziji Koper ob njeni 
�0-letnici delovanja. Intereuropa se 
je odzvala na humanitarno pobudo 
odprave πtudentov medicine za pomoË 
ljudem v Ugandi. Intereuropa je odpravi 

Pri sponzoriranju 
in donatorstvu se 
usmerjamo predvsem 
v tiste priloænosti, ki 
promovirajo Slovenijo 
v Evropi in svetu in 
prispevajo k ugledu 
naπe druæbe.

Odgovornost do druæbenega okolja
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priskoËila na pomoË z organizacijo 
prevoza humanitarne poπiljke 
zdravil in drugih nujnih medicinskih 
pripomoËkov za delo. OmogoËili smo 
jim tudi brezplaËno skladiπËenje blaga, 
vsestransko svetovali ter dosegli niæje 
cene pri letalskem prevozniku. To pa ni 
prva humanitarna akcija Intereuropine 
Filiale Avio Brnik, saj so se v preteklosti 
æe veËkrat odzvali na humanitarne 
pobude. 
 Naslednja humanitarna akcija 
Intereurope je zajemala brezplaËen 
prevoz veËje poπiljke oblaËil in obutve v 
Sarajevo. Prav tako je v zaËetku leta 2005 
v sodelovanju s Karitasom ponudila 
brezplaËen prevoz v ©rilanko za pomoË 
ljudem, ki jih je prizadel cunami. 
 Intereuropina Filiala UPS je v 
sodelovanju z Druπtvom za pomoË 
prezgodaj rojenim otrokom izvedla 
dobrodelno kampanjo z naslovom 
Pomagajmo bolnim novorojenËkom. 
Namen kampanje je bil zbrati 
sredstva za nakup nujno potrebnega 
ultrazvoËnega aparata za prezgodaj 
rojene dojenËke na enoti za intenzivno 
nego in terapijo novorojencev (EINT) v 
ljubljanski porodniπnici. Odgovornost 
koncerna Intereuropa posega tudi na 
podroËje etiËne odgovornosti, saj se 
podjetje ravna po zakonsko doloËenih 
pravilih in poskuπa naËela etiËnega 
vedenja vkljuËiti na vsa podroËja svojega 
delovanja. 
 S podpiranjem πportnih dejavnosti, 
πolstva, kulturnih in humanitarnih 
projektov æelimo poudariti svojo 
zavezanost okolju, v katerem delujemo, 
in prispevati k promociji druæbe.

Okolju prijazne logistiËne 
storitve v letu 2005
V letu 2005 smo imeli 193 tovornih 
vozil ter 133 dostavnih in osebnih vozil. 
Skoraj vsa tovorna vozila izpolnjujejo 
evropske zahteve o dovoljenih koliËinah 
izpuπnih plinov in stopnji hrupa. 
Spoπtujemo tudi evropske predpise za 
prevoz nevarnih snovi. 
 Nenadzorovane izlive tekoËin v 
okolje prepreËujemo z vgradnjo lovilcev 
maπËob na parkiriπËih. 
 Ekoloπkim standardom sledimo tudi 
pri obnovi in gradnji poslopij ter pri 
gradnji in nakupu novih naprav. Tako 
smo na novih lokacijah v Logatcu in 
na lokaciji servisa v Kopru v skladu z 
najnovejπo zakonodajo dodatno vgradili 
πe po πtiri lovilce olj.
 Redne analize odpadnih voda in 
dimnih plinov iz ogrevalnih kotlarn 
potrjujejo, da ne presegamo zakonsko 
omejenih vrednosti. To so pokazali 
tudi izsledki preiskav, ki so jih opravile 
pooblaπËene ustanove v letu 2005. 
 Odpadke, ki nastajajo pri naπi 
dejavnosti, zbiramo loËeno. V letu 
2005 smo zbrali 85 ton papirja, 3,5 tone 
plastiËnih snovi, 22 ton æeleza, dve toni 
barvnih kovin, 5 ton lesnih odpadkov, 
22,3 tone avtomobilskih pnevmatik, 
1,5 tone akumulatorjev, 3.900 litrov 
odpadnih olj in 5�� m3 preostalih 
odpadkov.
 Obseg zbranih odpadkov pri upravni 
stavbi na Vojkovem nabreæju v Kopru 
smo v letu 200�/2005 uspeli zmanjπati 
za petkrat, kar nam je omogoËil polæni 
zabojnik za zbiranje in stiskanje 
odpadkov. S preverjenim polænim 
zabojnikom smo opremili tudi Filialo 
Maribor in s tem pripomogli k boljπemu 
ekoloπkemu uËinku tudi na mariborski 
lokaciji.

Sodelujemo v 
humanitarnih akcijah, 
ne le doma, temveË 
povsod po svetu.

Odgovornost do okolja
Odgovornost do 
druæbenega okolja
Odgovornost do 
naravnega okolja

Odgovornost do
naravnega okolja
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NaËrti za leto 2006

V letu 200� naËrtujemo 52,� milijarde 
tolarjev Ëistih prihodkov od prodaje, kar 
je za �,� odstotka veË, kot smo dosegli 
v letu 2005. Rast Ëistih prihodkov od 
prodaje predvidevamo v vseh dræavah in 
druæbah koncerna Intereuropa. 

NajveËje stopnje rasti naËrtujemo v 
Avstriji, Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, 
najveËjo vrednostno rast pa v Sloveniji 
in Avstriji. NaËrtovane rasti prodaje 
predvidevamo doseËi z agresivnejπim 
prodajnim nastopom na domaËem in 
tujih trgih, z veËanjem prodaje celovitih 
logistiËnih storitev za posameznega 
kupca, boljπo izrabo sedanjih kapacitet 
in z vlaganji v nove zmogljivosti. 

V letu 200� bomo πe naprej nadaljevali 
z aktivnostmi sistematiËnega 
obvladovanja in upravljanja s stroπki, 
tako direktnih kot tudi sploπnih, s ciljem 
njihovega zmanjπevanja na ustvarjeno 
enoto Ëistih prihodkov od prodaje.

Z opredeljenimi aktivnostmi na 
prodajnem in stroπkovnem podroËju 
naËrtujemo �,9 milijarde tolarjev 

poslovnega izida pred obrestmi, davki 
in amortizacijo (EBITDA), 2,3 milijarde 
tolarjev izida iz poslovanja in 2 milijardi 
tolarjev Ëistega poslovnega izida, kar 
pomeni �,9-odstotno Ëisto donosnost 
kapitala.

Za investicije bomo namenili �,5 
milijarde tolarjev, od tega skoraj 
polovico v nove logistiËne kapacitete v 
Srbiji. 

Z aktivnim pristopom uresniËevanja 
zastavljenih ciljev bomo utrdili poloæaj 
vodilnega ponudnika logistiËnih reπitev 
v jugovzhodni Evropi in ustvarili pogoje 
za nadaljnjo rast in razvoj koncerna 
Intereuropa.

NaËrti za leto 200� pomenijo zadnje 
leto uresniËevanja Razvojnega naËrta 
koncerna za obdobje 2002-200� ter 
hkrati prvo leto uresniËevanja Vizije in 
strategije razvoja koncerna Intereuropa 
do leta 2011. 

Rast Ëistih prihodkov 
od prodaje 
predvidevamo v vseh 
dræavah in druæbah 
koncerna Intereuropa. 
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Uskupinjeni raËunovodski izkazi skupine Intereuropa za leto 2005 so sestavljeni po Mednarodnih standardih 
raËunovodskega poroËanja (MSRP), saj morajo skladno z Uredbo ES πt. 1606/2002, ki je bila sprejeta 29. 12. 2004, 
in ZGD-H vse druæbe, katerih vrednostni papirji so uvrπËeni na enega izmed organiziranih trgov dræav Ëlanic EU 
in ki sestavljajo skupinske raËunovodske izkaze, za poslovno leto, ki se zaËne s 1. 1. 2005 ali kasneje, pripraviti in 
objaviti letne skupinske raËunovodske izkaze na podlagi MSRP. Primerjalne informacije po MSRP predstavljamo 
za poslovno leto 2004; datum prehoda na MSRP je 1. 1. 2004.

Uvedba Uredbe MSRP, ki ureja prehod na uporabo MSRP

zaËetek prehodne dobe primerljive informacije prvi rezultati novega izkazovanja 

1. jan. 2004 
zaËetne bilance stanja po MSRP 

31. dec. 2004 
zadnja poroËila po 
lokalnih standardih

31. dec. 2005 
prva letna poroËila po MSRP

 prehodno obdobje  obdobje poroËanja

Pri pripravi skupinskih raËunovodskih izkazov smo upoπtevali usmeritve v skladu z Mednarodnimi standardi 
raËunovodskega poroËanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. Zbirka MSRP vkljuËuje:
·   mednarodne raËunovodske standarde (MRS), izdane do aprila 2001,
·  pojasnila Strokovnega odbora za pojasnjevanje (SOP), izdana do marca 2002,
·  MSRP, izdane od aprila 2001 dalje in
·  pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja (OPMSRP), izdana od 
marca 2002 dalje.

MSRP vsebujejo zahteve glede pripoznavanja, merjenja, predstavljanja in razkrivanja transakcij ter poslovnih 
dogodkov, ki so pomembni za raËunovodske izkaze.

V skladu z MSRP 1, Prva uporaba mednarodnih standardov raËunovodskega poroËanja:
·  smo pripoznali vsa sredstva in dolgove po doloËilih MSRP,
·  nismo pripoznali postavk kot sredstva in dolgove, ki jih MSRP prepovedujejo,
·  ponovno smo razvrstili postavke glede na zahteve MSRP in 
·  uporabili doloËila MSRP pri merjenju vseh pripoznanih sredstev in dolgov.

Povzetek izjem od uporabe MSRP za nazaj, v skladu z MSRP 1
a) Dobro ime: na dan prehoda nismo naredili prilagoditev knjigovodske vrednosti dobrega imena.

b) Prevrednotena vrednost, ki se πteje kot nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev: na dan prehoda 
smo upoπtevali prevrednoteno vrednost po prejπnjih SRS za postavke nepremiËnine, oprema in naprave, ker 
smatramo, da odraæa spremembe sploπnega indeksa cen.

c) Poslovne zdruæitve: ob prvi uporabi MSRP smo naloæbe v odvisne druæbe prevrednotili na nabavno vrednost po 
stanju na dan 1. 1. 2003.

Odobritev raËunovodskih izkazov za objavo
Uprava druæbe Intereuropa d.d. je z dnem 21. 2. 2006 odobrila objavo konsolidiranih raËunovodskih izkazov 
skupine Intereuropa za poslovno leto 2005 in nekonsolidiranih raËunovodskih izkazov druæbe Intereuropa d.d. za 
zakljuËeno poslovno leto 2005.

Konsolidirani raËunovodski izkazi skupine Intereuropa s 
pojasnili (MSRP)
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Pojasnila, povezana s prehodom na MSRP

Tabela 1
Prilagoditev kapitala v zaËetni bilanci stanja na dan 1. 1. 2004 po MSRP
(v 000 SIT)

Zap.
πt.

Postavke kapitala s prikazom uËinkov prehoda SRS 1. 1. 2004 Prilagoditev 
po MSRP

MSRP 1. 1. 
2004

I MSRP/
SRS

1. Osnovni kapital 8.011.377 8.011.377 100

2. Kapitalske rezerve 2.039.672 9.690.225 11.729.897 575

Prenos iz postavke sploπnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala

9.690.225

3. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

4. Preseæek iz prevrednotenja 32 5.276.087 5.276.119 -

PoveËanje iz naslova prevrednotenja dolgoroËnih 
finanËnih naloæb v vrednostne papirje, razporejenih kot 
za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva, na poπteno 
vrednost (7.034.785 tisoË SIT), zmanjπano za oblikovanje 
odloæenih obveznosti za davek (1.758.698 tisoË SIT)

5.276.087

5. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 -9.690.225 0 0

Prenos na postavko kapitalskih rezerv -9.690.225

6. Preneseni Ëisti poslovni izid (vkljuËno s 
Ëistim poslovnim izidom leta 2003)

12.627.005 891.693 13.518.698 107

a. Odprava dolgoroËnih rezervacij iz naslova slabega 
imena (1.882.702 tisoË SIT), zmanjπana za oblikovane 
obveznosti za odloæene davke (441.333 tisoË SIT)

1.441.369

b. Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 
(591.528 tisoË SIT) in odloæenih terjatev za davek v viπini 
112.739 tisoË SIT (z upoπtevanjem zmanjπanja deleæa, 
ki se nanaπa na majπinske lastnike, 3.797 tisoË SIT)

-474.992

c. Odprava prevrednotenja (krepitve) zgradb 
zaradi uskladitev raËunovodske politike 

-23.487

d. Zmanjπanje za teËajne razlike iz naslova prevrednotenja 
naloæb v odvisne druæbe na nabavno vrednost na dan 1. 
1. 2003 (68.263 tisoË SIT) - z upoπtevanjem oblikovanja 
odloæenih terjatev za davek (17.066 tisoË SIT) 

-51.197

7. Uskupinjevalni popravek kapitala 
(prevedbene teËajne razlike)

2.369 68.263 70.632 2.982

PoveËanje za teËajne razlike iz naslova 
prevrednotenja naloæb v odvisne druæbe na 
nabavno vrednost po stanju na dan 1. 1. 2003 

68.263

8. Kapital manjπinskih lastnikov 790.690 -63.685 727.005 92

a. Oblikovanje dolgoroËnih razervacij za 
odpravnine in jubilejne nagrade

-3.797

b. Odprava prevrednotenja (krepitve) zgradb 
zaradi uskladitve raËunovodske politike 

-59.888

Skupaj 35.820.375 6.172.358 41.992.733 117

Konsolidirani raËunovodski 
izkazi skupine Intereuropa 
s pojasnili (MSRP)
Pojasnila, povezana s 
prehodom na MSRP
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Tabela 2
Prikaz sredstev, ki smo jih v zaËetni bilanci stanja prilagodili na poπteno vrednost po MSRP
(v 000 SIT)

Knjigovodska 
vrednost SRS 

31. 12. 2003

Prilagoditev 
po MSRP

Poπtena 
vrednost MSRP 

1. 1. 2004

FinanËne naloæbe, katerih poπtena vrednost je doloËena 
neposredno z upoπtevanjem cen na delujoËem trgu

701.121 571.151 1.272.272

FinanËne naloæbe, katerih poπtena vrednost 
je doloËena z metodo vrednotenja

1.513.033 6.463.634 7.976.667

Skupaj za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 2.214.154 7.034.785 9.248.939

Pojasnila, povezana s prilagoditvijo primerjalnih raËunovodskih izkazov

Tabela 3
Pojasnilo vpliva prehoda na uporabo MSRP v bistvenih postavkah bilance stanja skupine Intereuropa na dan 31. 
12. 2004   (v 000 SIT)

ZaËetna 
bilanca 

stanja  
na dan  

1. 1. 2004 
po MSRP

SRS
31. 12. 2004

Prerazvr-
stitev 

postavk 
po SRS/

MSRP

Pojas-
nilo

SRS/MSRP 
31. 12. 2004

po 
prerazvrstitvi 

postavk

Prilagoditev 
po MSRP 

iz zaËetne 
bilance 

stanja

Prilago-
ditev 

po MSRP v 
letu 2004

Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2004

I
MSRP/

SRS

1 2 3 4 5=2-3 6 7 8 9=5+6+7

Sredstva 64.325.654 57.967.876 -120.792 57.847.084 7.164.590 279.700 65.291.374 113

A. DolgoroËna 
sredstva

49.181.529 42.408.284 775.613 43.183.897 7.164.590 279.700 50.628.187 119

I. Neopredmetena 
sredstva in 
dolgoroËne 
aktivne Ëasovne 
razmejitve

860.680 1.736.386 -1.562 2 1.734.824 198.682 6 1.933.506 111

II. Opredmetena 
osnovna sredstva

32.706.164 37.220.028 -2.985.272 5,1,2 34.234.756 1.451 7 34.236.207 92

III. Naloæbene 
nepremiËnine

1.816.425 2.866.042 1 2.866.042 2.866.042 -

IV. DolgoroËne 
finanËne naloæbe

13.741.578 3.441.428 896.405 3 4.337.833 7.034.785 175.606 8 11.548.224 336

V. DolgoroËne 
poslovne terjatve

22.018 10.442 10.442 10.442 100

VI. Odloæene terjatve 
za davek

34.664 129.805 -96.039 9 33.766  - 
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ZaËetna 
bilanca 

stanja  
na dan  

1. 1. 2004 
po MSRP

SRS
31. 12. 2004

Prerazvr-
stitev 

postavk 
po SRS/

MSRP

Pojas-
nilo

SRS/MSRP 
31. 12. 2004

po 
prerazvrstitvi 

postavk

Prilagoditev 
po MSRP 

iz zaËetne 
bilance 

stanja

Prilago-
ditev 

po MSRP v 
letu 2004

Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2004

I
MSRP/

SRS

1 2 3 4 5=2-3 6 7 8 9=5+6+7

B. KratkoroËna 
sredstva

14.216.462 14.783.015 -896.405 13.886.610 0 0 13.886.610 94

I. Sredstva za 
prodajo

II. Zaloge 206.236 20.936 20.936 20.936 100

III. KratkoroËne 
finanËne naloæbe

929.274 2.241.123 -896.405 1.344.718 1.344.718 60

IV. KratkoroËne 
poslovne terjatve

12.446.272 11.514.370 11.514.370 11.514.370 100

V. Denarna sredstva 634.680 1.006.586 1.006.586 1.006.586 100

C. KratkoroËne 
aktivne Ëasovne 
razmejitve

927.663 776.577 0 776.577 776.577 100

Obveznosti do 
virov sredstev

64.325.654 57.967.876 -120.792 57.847.084 7.164.590 279.700 65.291.374 113

A. Kapital 41.992.733 36.497.038 -83.375 36.413.663 6.255.733 -122.490 12 42.546.906 117

I. Vpoklicani kapital 8.011.377 7.902.413 7.902.413 7.902.413 100

II. Kapitalske rezerve 11.729.897 2.148.636 9.690.225 11.838.861 11.838.861 551

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 2.659.005 2.659.005 100

IV. Preseæek iz 
prevrednotenja 

5.276.119 9.691.488 -
9.690.225

1.263 5.276.087 130.470 5.407.820 56

V. Preneseni Ëisti 
poslovni izid

10.577.680 10.468.281 -23.487 5 10.444.794 915.180 40 7 11.360.014 109

VI. »isti poslovni izid 
poslovnega leta

2.941.018 2.824.667 2.824.667 0 -341.743 2.482.924 88

VII. Uskupinjevalni 
popravek kapitala 
(prevrednotevalne 
teËajne razlike)

70.632 -12.405 -12.405 68.263 87.332 143.190

VIII. Kapital 
manjπinskih 
lastnikov

727.005 814.953 -59.888 5 755.065 -3.797 1.411 7 752.679 92

B. Rezervacije 
in dolgoroËne 
pasivne Ëasovne 
razmejitve

2.647.534 1.824.692 -37.417 5 1.787.275 -1.291.174 600.991 10 1.097.092 60

C. DolgoroËne 
obveznosti

6.077.942 5.579.129 0 5.579.129 2.200.031 -198.801 7.580.359 136

I. DolgoroËne 
finanËne 
obveznosti

3.888.457 5.574.650 5.574.650 5.574.650 100

II. DolgoroËne 
poslovne 
obveznosti

84.595 4.479 4.479 4.479 100

III. Odloæene 
obveznosti 
za davek

2.104.890 2.200.031 -198.801 11 2.001.230  - 

Pojasnila, povezana s 
prehodom na MSRP
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ZaËetna 
bilanca 

stanja  
na dan  

1. 1. 2004 
po MSRP

SRS
31. 12. 2004

Prerazvr-
stitev 

postavk 
po SRS/

MSRP

Pojas-
nilo

SRS/MSRP 
31. 12. 2004

po 
prerazvrstitvi 

postavk

Prilagoditev 
po MSRP 

iz zaËetne 
bilance 

stanja

Prilago-
ditev 

po MSRP v 
letu 2004

Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2004

I
MSRP/

SRS

1 2 3 4 5=2-3 6 7 8 9=5+6+7

». KratkoroËne 
obveznosti

13.607.445 12.986.797 1.080.220 14.067.017 0 0 14.067.017 108

I. Obveznosti, 
vkljuËene v 
skupine za 
odtujitev

II. KratkoroËne 
finanËne 
obveznosti

2.667.325 3.484.091 3.484.091 3.484.091 100

III. KratkoroËne 
poslovne 
obveznosti

10.940.120 9.502.706 1.080.220 4 10.582.926 10.582.926 111

D. KratkoroËne 
pasivne Ëasovne 
razmejitve

1.080.220 -1.080.220 0 0 0

Pojas-
nilo

Pojasnila prerazvrstitve postavk SRS/MSRP v 000 SIT

1 Prenos opredmetenih osnovnih sredstev, danih v najem, 
v postavko naloæbene nepremiËnine

2.866.042

2 Prenos dolgoroËnih premoæenjskih pravic v postavko stavbnih pravic 1.562

3 Prenos kratkoroËnih finanËnih naloæb na dolgoroËne finanËne naloæbe (ob pripravi 
izkazov po MSRP je bilo ugotovljeno, da so naloæbe v navedenem znesku dolgoroËne)

896.405

4 Prenos pasivnih Ëasovnih razmejitev (iz naslova nastalih stroπkov v 
obraËunskem obdobju, za katere do zakljuËka obraËunskega obdobja πe 
nismo prejeli raËunov dobaviteljev) v postavko poslovne obveznosti

1.080.220

5 Odprava prevrednotenja nepremiËnine odvisne druæbe zaradi uskladitve 
raËunovodske usmeritve odvisne druæbe z usmeritvijo skupine

120.792

Izmed vseh kategorij prerazvrstitve postavk zmanjπuje bilanËno vsoto odprava prevrednotenja nepremiËnine v 
skupini. Vpliv prehoda na uporabo MSRP na postavke kapitala prikazujemo posebej.

Pojas-
nilo

Pojasnila prilagoditev na MSRP v letu 2004  v 000 SIT

6 Odprava amortizacije dobrega imena 198.682

7 Odprava prevrednotenja nepremiËnine odvisne druæbe, ki uËinkuje na 
poveËanje kapitala manjπinskih lastnikov in prenesenega dobiËka 

1.451

8 Prevrednotenje dolgoroËnih finanËnih naloæb na poπteno vrednost 175.606

9 Pobotana razlika terjatev za odloæeni davek 96.039

10 Odprava rezervacij za slabo ime in zmanjπanje rezervacij za 
odpravnine in jubilejne nagrade v letu 2004

600.991

11 Zmanjπanje obveznosti za odloæeni davek 198.801

12 Zmanjπanje kapitala zaradi prilagoditev in vrednotenj (prikazano v nadaljevanju) 122.490
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Izmed vseh kategorij prerazvrstitve postavk zmanjπuje bilanËno vsoto odprava prevrednotenja nepremiËnine v 
skupini. Vpliv prehoda na uporabo MSRP na postavke kapitala prikazujemo posebej.

Tabela 4
Prilagoditev kapitala na dan 31. 12. 2004 po MSRP (vezano na pojasnilo 12 zgornje tabele) 
(v 000 SIT)

Zap.
πt.

Postavke kapitala s prikazom uËinkov prehoda SRS 
31. 12. 2004

 Prilagoditev 
po MSRP iz 

zaËetne bilance 
stanja na dan 

1. 1. 2004 

Prilagoditev 
po MSRP v 
letu 2004

MSRP 
31. 12. 2004

I
MSRP/

SRS

1. Osnovni kapital 7.902.413 7.902.413 100

2. Kapitalske rezerve 2.148.636 9.690.225 11.838.861 551

Prenos iz postavke sploπnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala

9.690.225

3. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

4. Preseæek iz prevrednotenja 1.263 5.276.087 130.470 5.407.820 -

a. PoveËanje iz naslova prevrednotenja 
dolgoroËnih finanËnih naloæb v vrednostne 
papirje, razporejenih kot za prodajo 
razpoloæljiva finanËna sredstva, na poπteno 
vrednost, zmanjπano za oblikovanje odloæenih 
obveznosti za davek (zaËetna bilanca: 
7.034.785 tisoË SIT - 1.758.698 tisoË SIT; v letu 
2004: 175.606 tisoË SIT - 43.902 tisoË SIT)

5.276.087 131.704

b. Zmanjπanje za pripadajoËe Ëiste dobiËke 
pridruæenih druæb (zaradi pripoznanja 
le-teh v prihodkih po MSRP)

-1.234

5. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 -9.690.225 0

Zmanjπanje iz naslova prenosa 
na kapitalske rezerve 

-9.690.225

6. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.468.281 891.693 40 11.360.014 109

a. Odprava dolgoroËnih rezervacij iz naslova 
slabega imena (1.882.702 tisoË SIT), 
zmanjπana za oblikovanje obveznosti 
za odloæene davke (441.333 tisoË SIT)

1.441.369

b. Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne 
nagrade (591.528 tisoË SIT) - z upoπtevanjem 
oblikovanja terjatev za odloæene davke v viπini 
112.102 tisoË SIT in zmanjπanja deleæa, ki se 
nanaπa na manjπinske lastnike (3.797 tisoË SIT)

-474.992

c. Odprava prevrednotenja (krepitve) zgradb 
zaradi uskladitev raËunovodske politike 

-23.487 40

d. Zmanjπanje za teËajne razlike iz naslova 
prevrednotenja naloæb v odvisne druæbe na 
nabavno vrednost na dan 1. 1. 2003 (68.263 
tisoË SIT) - z upoπtevanjem oblikovanja 
odloæenih terjatev za davek (17.066 tisoË SIT) 

-51.197

Pojasnila, povezana s 
prehodom na MSRP
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Zap.
πt.

Postavke kapitala s prikazom uËinkov prehoda SRS 
31. 12. 2004

 Prilagoditev 
po MSRP iz 

zaËetne bilance 
stanja na dan 

1. 1. 2004 

Prilagoditev 
po MSRP v 
letu 2004

MSRP 
31. 12. 2004

I
MSRP/

SRS

7. »isti dobiËek poslovnega leta 2.824.667 -341.743 2.482.924 88

a. PoveËanje iz naslova odprave 
amortizacije dobrega imena po SRS

198.682

b. Zmanjπanje iz odprave prihodkov iz naslova 
slabega imena po SRS(639.817 tisoË SIT) 
- z upoπtevanjem zmanjπanja obveznosti 
za odloæene davke (131.967 tisoË SIT)

-507.850

c. PoveËanje iz naslova prenosa stroπkov za 
odpravnine in jubilejne nagrade po SRS v 
breme oblikovanih rezervacij po MSRP - z 
upoπtevanjem zmanjπanja terjatev za odloæene 
davke (38.826 tisoË SIT - 7.136 tisoË SIT)

31.690

d. PoveËanje za pripadajoËe Ëiste dobiËke 
pridruæenih druæb (po kapitalski metodi)

1.234

e. Zmanjπanje za teËajne razlike iz naslova 
prevrednotenja naloæb v odvisne druæbe na 
nabavno vrednost na dan 1. 1. 2003 (87.332 
tisoË SIT) - z upoπtevanjem oblikovanja 
odloæenih terjatev za davek (21.833 tisoË SIT) 

-65.499

8. Uskupinjevalni popravek kapitala 
(prevedbene teËajne razlike)

-12.405 68.263 87.332 143.190 -

PoveËanje za teËajne razlike iz naslova 
prevrednotenja naloæb v odvisne druæbe na 
nabavno vrednost po stanju na dan 1. 1. 2003 

68.263 87.332

9. Kapital manjπinskih lastnikov 814.953 -63.685 1.411 752.679 92

a. Oblikovanja dolgoroËnih razervacij za 
odpravnine in jubilejne nagrade

-3.797

b. Odprava prevrednotenja (krepitve) zgradb 
zaradi uskladitev raËunovodske politike 

-59.888 1.411

Skupaj 36.497.038 6.172.358 -122.490 42.546.906 117
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Tabela 5
Pojasnilo vpliva prehoda na uporabo MSRP v bistvenih postavkah izkaza poslovnega izida skupine v letu 2004
(v 000 SIT)

SRS leto 2004 Prerazvr-
stitev 

postavk 
SRS/MSRP

Pojas-
nilo

Prilagoditve 
po MSRP

Pojasnilo MSRP
 leto 2004

I
MSRP/

SRS

1. »isti prihodki od prodaje 51.033.628 -11.564 1 51.022.064 100

2. Usredstveni lastni proizvodi 
in lastne storitve

102.738 -102.738 2 0 -

3. Drugi poslovni prihodki 792.454 286.495 3 -639.817 5 439.132 55

4. Stroπki blaga, materiala in storitev 36.797.547 -114.302 1,2 36.683.245 100

5. Stroπki dela 9.942.179 -38.826 6 9.903.353 100

6. Odpisi vrednosti 2.891.040 -198.682 7 2.692.358 93

7. Drugi poslovni odhodki 653.351 222.984 4 876.335 134

8. Poslovni izid iz poslovanja 
(1+2+3-4-5-6-7)

1.644.703 63.511 -402.309 1.305.905 79

9. FinanËni prihodki iz deleæev 1.970.393 -86.098 8,9 1.884.295 96

10. FinanËni prihodki iz danih posojil 276.010 276.010 100

11. FinanËni prihodki iz 
poslovnih terjatev

951.146 951.146 100

12. FinanËni odhodki iz oslabitve 
in odpisov finanËnih naloæb

2.401 2.401 100

13. FinanËni odhodki iz 
finanËnih obveznosti

905.696 905.696 100

14. FinanËni odhodki iz 
poslovnih obveznosti

330.504 330.504 100

15. Poslovni izid iz rednega poslovanja 
(8+9+10+11-12-13-14)

3.603.651 63.511 -488.407 3.178.755 88

16. Drugi prihodki 286.495 -286.495 3 0 -

17. Drugi odhodki 222.984 -222.984 4 0 -

18. Poslovni izid zunaj rednega 
poslovanja(16-17)

63.511 -63.511 0 0 -

19. Davek od dobiËka 766.011 766.011 100

20. Odloæeni davki 0 -146.664 10,11,12 -146.664 -

21.a »isti poslovni izid 
manjπinskih lastnikov

76.484 76.484 100

21.b »isti poslovni izid veËinskega 
lastnika (15+18-19-20-21.a)

2.824.667 0 -341.743 2.482.924 88

21. »isti poslovni izid obraËunskega 
obdobja (21.a+21.b)

2.901.151 0 -341.743 2.559.408 88

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico 357,44 314,20 SIT 88

Pojasnila, povezana s 
prehodom na MSRP
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Pojas-
nilo

Pojasnila prerazvrstitve postavk SRS / MSRP v 000 SIT

1 Prilagoditev Ëistih prihodkov od prodaje glede na pripoznavanje prihodkov 
od prodaje po stopnji dokonËanosti del na dan bilance stanja po MSRP 
(glede na SRS se Ëisti prihodki od prodaje zmanjπajo za razliko med stroπki, 
ki niso bili zaraËunani na dan 31. 12. 2003, in stroπki, ki niso bili zaraËunani 
na dan 31. 12. 2004).  Za enak znesek se zmanjπajo tudi stroπki storitev.

11.564

2 Odprava prihodkov iz usredstvenih lastnih storitev (neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstev) in zmanjπanje stroπkov za enak znesek

102.738

3 Prenos izrednih prihodkov med druge poslovne odhodke 286.495

4 Prenos izrednih odhodkov med druge poslovne prihodke 222.984

5 Zmanjπanje prihodkov od odprave rezervacij iz naslova slabega imena po SRS (navedene 
rezervacije so bile po MSRP namreË æe odpravljene v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 2004)

- 639.817

6 Zmanjπanje stroπkov za odpravnine in jubilejne nagrade, pripoznanih 
v letu 2004 po SRS (po MSRP bremenijo oblikovane rezervacije)

38.826

7 Odprava amortizacije dobrega imena 198.682

8 PoveËanje prihodkov od naloæb v pridruæene druæbe za pripadajoËe 
Ëiste dobiËke pridruæenih druæb (po kapitalski metodi po MSRP)

1.234

9 Zmanjπanje prihodkov za teËajne razlike iz naslova prevrednotenja naloæb 
v odvisne druæbe na nabavno vrednost po stanju na dan 1. 1. 2003

- 87.332

10 PoveËanje prihodkov iz naslova zmanjπanja obveznosti za odloæene davke iz odprave 
rezervacij v obvladujoËi druæbi za slabo ime (527.867 tisoË SIT * 25 % = 131.967 tisoË SIT)

131.967

11 PoveËanje odhodkov za odloæene davke iz naslova zmanjπanja terjatev za 
odloæene davke (zaradi izplaËanih odpravnin in jubilejnih nagrad v letu 2004) 

-7.136

12 PoveËanje prihodkov iz poveËanja odloæenih terjatev za davek iz teËajnih razlik iz naslova 
prevrednotenja naloæb v odvisne druæbe na nabavno vrednost po stanju na dan 1. 1. 2003

21.833

Skupni uËinek na Ëisti poslovni izid - 341.743

Tabela 6
Pojasnilo vpliva prehoda na uporabo MSRP v bistvenih postavkah izkaza finanËnega izida skupine v letu 2004
(v 000 SIT)

Leto 2004 MSRP Leto 2004 SRS Razlika

A Prebitek prejemkov pri poslovanju 2.579.747 3.647.819 -1.068.072

B Prebitek prejemov (izdatkov) pri naloæbenju -2.410.856 -2.096.525 -314.331

C Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 202.900 -1.179.388 1.382.288

». »isto poveËanje/zmanjπanje denarnih sredstev 371.791 371.906 -115

D. UËinek valutnih teËajev 115 0 115

E. Denarna sredstva na zaËetku obdobja 634.680 634.680 0

F. Denarna sredstva na koncu obdobja (»+D+E) 1.006.586 1.006.586 0

Razlike med posameznimi prebitki glede na podroËje delovanja izhajajo iz drugaËne prerazporeditve pritokov in 
odtokov po SRS in MSRP iz naslova obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, dobiËka pri prodaji osnovnih 
sredstev in teËajnih razlik.
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Temeljni konsolidirani raËunovodski izkazi skupine 
Intereuropa za poslovno leto 2005 
Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa 
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Tabela 7
Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa od 1. 1. do 31. 12. 2005
(v 000 SIT)

Pojas-
nilo Leto 2005 Leto 2004

I 
05/04

1. »isti prihodki od prodaje 1 49.494.200 51.022.064 97

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov 
in nedokonËane proizvodnje

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4. Drugi poslovni prihodki 2 1.125.885 439.132 256

5. Stroπki blaga, materiala in storitev 3 35.976.349 36.683.245 98

5.1. Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala 
ter stroπki porabljenega materiala

4 2.462.442 2.615.583 94

5.2. Stroπki storitev 5 33.513.907 34.067.662 98

6. Stroπki dela 6 9.114.435 9.903.353 92

6.1. Stroπki plaË 6.494.243 7.066.372 92

6.2. Stroπki socialnih zavarovanj (posebej izkazani 
stroπki pokojninskih zavarovanj)

1.293.953 1.411.313 92

6.2.a) Stroπki za pokojninsko zavarovanje 505.914 625.374 81

6.2.b) Stroπki za ostala socialna zavarovanja 788.039 785.939 100

6.3. Drugi stroπki dela 1.326.239 1.425.668 93

7. Odpisi vrednosti 7 3.163.822 2.692.358 118

7.1. Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstvev in opredmetenih osnovnih sredstev

2.557.979 2.516.541 102

7.2. Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 605.843 175.817 345

8. Drugi poslovni odhodki 8 842.092 876.335 96

9. Poslovni izid iz poslovanja (1+2+3+4-5-6-7-8) 9 1.523.387 1.305.905 117

10. FinanËni prihodki iz deleæev 1.561.816 1.884.295 83

10.1. FinanËni prihodki iz deleæev v druæbah v skupini

10.2. FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih druæbah 33.897 1.234 -

10.3. FinanËni prihodki iz deleæev v drugih druæbah 317.793 231.230 137

10.4. FinanËni prihodki iz drugih naloæb 1.210.126 1.651.831 73

11. FinanËni prihodki iz danih posojil 92.442 276.010 33

11.1. FinanËni prihodki iz posojil, danih druæbam v skupini 

11.2. FinanËni prihodki iz posojil, danim drugim 92.442 276.010 33

12. FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev 499.102 951.146 52
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Konsolidirani izkaz 
poslovnega izida skupine 
Intereuropa od 1. 1. 2005 
do 31. 12. 2005

Pojas-
nilo Leto 2005 Leto 2004

I 
05/04

12.1. FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev do druæb v skupini 

12.2. FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev 
do drugih in denarnih sredstev

499.102 951.146 52

13. FinanËni odhodki iz oslabitve in odpisov finanËnih naloæb 53.348 2.401 -

14. FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti 333.790 905.696 37

14.1. FinanËni odhodki iz posojil, prejetih od druæb v skupini 

14.2. FinanËni odhodki iz posojil, prejetih od bank in drugih 333.413 282.494 118

14.3. FinanËni odhodki iz drugih finanËnih obveznosti 377 623.202 -

15. FinanËni odhodki iz poslovnih obveznosti 123.559 330.504 37

15.1. FinanËni odhodki iz poslovnih obveznosti do druæb v skupini 

15.2. FinanËni odhodki iz obveznosti do 
dobaviteljev in meniËnih obveznosti 

123.559 330.504 37

15.3. Drugi finanËni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

16. Poslovni izid iz rednega poslovanja (9+10+11+12-13-14-15) 10 3.166.050 3.178.755 100

17. Drugi prihodki 

18. Drugi odhodki 

19. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja (17-18) 0 0 -

20. Davek od dobiËka 11 1.277.295 766.011 167

21. Odloæeni davki 12 -411.550 -146.664 281

22.a »isti poslovni izid manjπinskih lastnikov 84.825 76.484 111

22.b »isti poslovni izid veËinskega lastnika (16+19-20-21-22.a) 2.215.480 2.482.924 89

22. »isti poslovni izid obraËunskega obdobja (22.a+22.b) 13 2.300.305 2.559.408 90

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico 13a, 
25

280,35 SIT 314,20 SIT 89
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Konsolidirana bilanca stanja skupine Intereuropa 
na dan 31. 12. 2005

Tabela 8
Konsolidirana bilanca stanja skupine Intereuropa na dan 31. 12. 2005
(v 000 SIT)

Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2005

MSRP
31. 12. 2005

I
05/04

Sredstva 63.694.618 65.291.374 98

A. DolgoroËna sredstva 14 48.325.098 50.628.187 95

I. Neopredmetena sredstva in dolgoroËne 
aktivne Ëasovne razmejitve

15 1.814.342 1.933.506 94

1.  DolgoroËne premoæenjske pravice 377.548 451.869 84

2.  Dobro ime 1.243.692 1.278.570 97

3.  Predujmi za neopredmetena sredstva

4.  DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja 187.145 179.826 104

5.  DolgoroËne aktivne Ëasovne razmejitve 5.957 23.241 26

II. Opredmetena osnovna sredstva 16 34.328.302 34.236.207 100

1.  ZemljiπËa in zgradbe 28.944.728 25.508.866 113

 a)  ZemljiπËa 4.589.973 4.974.156 92

 b)  Zgradbe 24.353.362 20.533.148 119

 c)  Stavbne pravice 1.393 1.562 89

2.  Proizvajalne naprave in stroji

3.  Druge naprave in oprema 4.881.517 5.078.451 96

4.  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 502.057 3.648.890 14

 a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 419.281 2.936.445 14

 b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 82.776 712.445 12

III. Naloæbene nepremiËnine 17 3.508.037 2.866.042 122

IV. DolgoroËne finanËne naloæbe 18 8.647.799 11.548.224 75

1.  DolgoroËne finanËne naloæbe, razen posojil 8.558.497 11.443.817 75

 a)  Delnice in deleæi v druæbah v skupini

 b)  Delnice in deleæi v pridruæenih in 
skupaj obvladovanih druæbah

781.671 673.117 116

 c)  Druge delnice in deleæi 7.776.826 10.009.520 78

 c.1)  FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid 42.988 0 -

 c.2)  Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 7.222.434 9.485.962 76

 c.3)  FinanËne naloæbe po nabavni vrednosti 511.404 523.558 98

 d)  FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 0 761.180 0
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Konsolidirana bilanca 
stanja skupine 
Intereuropa na dan 
31. 12. 2005

Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2005

MSRP
31. 12. 2005

I
05/04

2.  DolgoroËna dana posojila 89.302 104.407 86

 a)  DolgoroËna dana posojila druæbam v skupini 

 b)  DolgoroËna dana posojila drugim 89.302 104.407 86

 c)  DolgoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

V. DolgoroËne poslovne terjatve 3.445 10.442 33

1.  DolgoroËne poslovne terjatve do druæb v skupini

2.  DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev

3.  DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 3.445 10.442 33

VI. Odloæene terjatve za davek 27 23.173 33.766 69

B. KratkoroËna sredstva 14.931.304 13.886.610 108

I. Sredstva za prodajo 19 259.022 0 -

II. Zaloge 20 45.535 20.936 217

1.  Material 45.535 18.643 244

2.  NedokonËana proizvodnja 0 1.583 -

3.  Prizvodi in trgovsko blago 0 11 -

4.  Predujmi za zaloge 0 699 -

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 21 2.135.142 1.344.718 159

1.  KratkoroËne finanËne naloæbe, razen posojil 1.772.585 1.186.310 149

 a)  Delnice in deleæi (razen v druæbah v skupini) 4.940 34.303 14

 a.1)  FinanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid

 a.2)  Za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva 4.940 16.076 31

 a.3)  FinanËne naloæbe po nabavni vrednosti 0 18.227 -

 b)  FinanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 1.767.645 1.152.007 153

2.  KratkoroËna dana posojila 362.557 158.408 229

 a)  KratkoroËna dana posojila druæbam v skupini

 b)  KratkoroËna posojila, dana drugim 362.557 158.408 229

 c)  KratkoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

IV. KratkoroËne poslovne terjatve 22 11.632.748 11.514.370 101

1)  KratkoroËne poslovne terjatve do druæb v skupini

2)  KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 10.940.238 10.361.145 106

3)  KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 663.818 1.038.642 64

4)  KratkoroËne terjatve za davke iz dobiËka 28.692 114.583 25
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Pojas-
nilo

MSRP
31. 12. 2005

MSRP
31. 12. 2005

I
05/04

V. Denarna sredstva 23 858.857 1.006.586 85

C. KratkoroËne aktivne Ëasovne razmejitve 24 438.216 776.577 56

Obveznosti do virov sredstev 63.694.618 65.291.374 98

A. Kapital 25 42.190.270 42.546.906 99

I. Vpoklicani kapital 7.902.413 7.902.413 100

1.  Osnovni kapital 7.902.413 7.902.413 100

2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve 11.838.861 11.838.861 100

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

1.  Zakonske rezerve 2.659.005 2.659.005 100

2.  Rezerve za lastne delnice in lastne deleæe

3.  Lastne  delnice in lastni poslovni deleæi (kot odbitna postavka)

4.  Statutarne rezerve

5.  Druge rezerve iz dobiËka

IV. Preseæek iz prevrednotenja 4.547.614 5.407.820 84

V. Preneseni Ëisti poslovni izid 11.952.200 11.360.014 105

VI. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.215.480 2.482.924 89

VII. Uskupinjevalni popravek kapitala (prevedbene teËajne razlike) 312.132 143.190 218

VIII. Kapital manjπinskih lastnikov 762.565 752.679 101

B. Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve 26 761.902 1.097.092 69

1.  Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 634.836 710.338 89

2.  Druge rezervacije 91.973 357.919 26

3.  DolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve 35.093 28.835 122

C. DolgoroËne obveznosti 27 7.597.214 7.580.359 100

I. DolgoroËne finanËne obveznosti 6.274.456 5.574.650 113

1.  DolgoroËne finanËne obveznosti do druæb v skupini

2.  DolgoroËne finanËne obveznosti do bank 6.274.456 5.557.667 113

3.  DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic

4.  Druge dolgoroËne finanËne obveznosti 0 16.983 -

II. DolgoroËne poslovne obveznosti 30.319 4.479 677

1.  DolgoroËne poslovne obveznosti do druæb v skupini

2.  DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3.  DolgoroËne meniËne obveznosti
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stanja skupine 
Intereuropa na dan 
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31. 12. 2005

MSRP
31. 12. 2005

I
05/04

4.  DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

5.  Druge dolgoroËne poslovne obveznosti 30.319 4.479 677

III. Odloæene obveznosti za davek 1.292.439 2.001.230 65

». KratkoroËne obveznosti 28 13.087.680 14.067.017 93

I. Obveznosti, vkljuËene v skupine za odtujitev

II. KratkoroËne finanËne obveznosti 2.165.850 3.484.091 62

1.  KratkoroËne finanËne obveznosti do druæb v skupini

2.  KratkoroËne finanËne obveznosti do bank 2.093.424 3.315.617 63

3.  KratkoroËne finanËne obveznosti na podlagi obveznic

4.  Druge kratkoroËne finanËne obveznosti 72.426 168.474 43

III. KratkoroËne poslovne obveznosti 10.921.830 10.582.926 103

1.  KratkoroËne poslovne obveznosti do druæb v skupini

2.  KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.873.124 9.023.132 98

3.  KratkoroËne meniËne obveznosti

4.  KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 342.648 330.242 104

5.  Druge kratkoroËne poslovne obveznosti 1.107.880 1.214.897 91

6.  KratkoroËne obveznosti za davek iz dobiËka 598.178 14.655 4.082

D. KratkoroËne rezervacije in pasivne Ëasovne razmejitve 29 57.552 0 -
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Tabela 9
Konsolidirani izkaz finanËnega izida skupine v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005
(v 000 SIT)

Pojas-
nilo

Leto 2005 Leto 2004

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Postavke izkaza poslovnega izida 3.290.001 3.194.249

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) 49.710.580 51.607.571

Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoroËnih 
rezevacij (razen za prevrednotenje)

45.801.571 47.791.054

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 619.008 622.268 

b) Spremembe Ëistih obratnih sredstev (in Ëasovnih 
razmejitev, rezervacij ter odloæenih terjatev in obveznosti 
za davek) poslovnih postavk bilance stanja

-177.538 -614.502

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve -102.599 644.071

ZaËetne manj konËne zaloge -24.599 185.300

KonËni manj zaËetni poslovni dolgovi -50.340 -1.443.873

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju 31 3.112.463 2.579.747

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Prejemki pri naloæbenju 6.009.034 3.024.515

Prejemki od dobljenih obresti 202.502 455.973

Prejemki od deleæev v dobiËku drugih 317.793 231.330

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoroËnih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 2.479.986 469.522

Prejemki od odtujitve dolgoroËnih finanËnih naloæb 3.008.753 1.867.690

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb

b) Izdatki pri naloæbenju 6.060.316 5.435.371

Nakup odvisnih druæb po odbitku pridobljenih denarnih sredstev

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 181.890 308.334

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev in naloæbenih nepremiËnin

5.086.299 4.556.078

Izdatki za pridobitev dolgoroËnih finanËnih naloæb 635.749 227.400

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 156.378 343.559

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naloæbenju 32 -51.282 -2.410.856

Konsolidirani izkaz finanËnega izida skupine v obdobju od 
1. januarja do 31. decembra 2005
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Konsolidirani izkaz 
finanËnega izida 
skupine v obdobju 
od 1. januarja do 31. 
decembra 2005

Pojas-
nilo

Leto 2005 Leto 2004

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju 2.626.366 3.810.474

PoveËanje kapitala

Prejemki na podlagi dolgoroËnih posojil 2.626.366 2.993.708

Pobotano poveËanje prejetih kratkoroËnih 
posojil (razen za prevrednotenje)

0 816.766

b) Izdatki pri financiranju 5.824.170 3.607.574

Izdatki za dane obresti 435.157 287.455

Zmanjπanje kapitala (izplaËane dividende in drugi deleæi v dobiËku) 2.011.309 2.012.604

Izdatki za vraËila dolgoroËnih posojil 1.304.380 1.307.515

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih posojil 2.073.324 0

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju 33 -3.197.804 202.900

». »isto poveËanje/zmanjπanje denarnih sredstev -136.623 371.791

D. UËinek valutnih teËajev -11.106 115

E. Denarna sredstva na zaËetku obdobja 23 1.006.586 634.680

F. Denarna sredstva na koncu obdobja (»+D+E) 23, 34 858.857 1.006.586
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Tabela 10
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine za leto 2005
(v 000 SIT)

Pojas-
nilo

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preseæek iz 
prevredno-

tenja

Preneseni 
Ëisti 

poslovni 
izid

»isti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Uskupinje-
valni 

popravek 
kapitala 

(prevedbene 
teËajne 
razlike)

Kapital 
manjπinskih 

lastnikov

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 7.902.413 11.838.861 2.659.005 5.407.820 11.360.014 2.482.924 143.190 752.679 42.546.906

Vnos Ëistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 2.215.480 0 84.825 2.300.305

Zmanjπanje 
preseæka iz 
prevrednotenja 
finanËnih naloæb

0 0 0 -83.059 0 0 0 0 -83.059

Prenos preseæka 
iz prevrednotenja 
v prihodke (pri 
prodaji finanËnih 
naloæb)

0 0 0 -1.064.389 0 0 0 0 -1.064.389

Odprava 
obveznosti za 
odloæene davke 
v dobro kapitala

0 0 0 287.242 0 0 0 0 287.242

Prevedbene 
teËajne razlike

0 0 0 0 0 0 168.942 168.942

Skupaj pripoznani 
prihodki in 
odhodki v 
kapitalu v 
poslovnem letu

0 0 0 -860.206 0 2.215.480 168.942 84.825 1.609.041

Druga poveËanja 
sestavin kapitala

0 0 0 0 63.853 0 0 0 63.853

Druge 
prerazporeditve 
sestavin kapitala

0 0 0 0 2.482.924 -2.482.924 0 0 0

IzplaËilo dividend 0 0 0 0 -1.896.579 0 0 -60.379 -1.956.958

Druge odprave 
sestavin kapitala

0 0 0 0 -58.012 0 0 -14.560 -72.572

KonËno stanje 35 7.902.413 11.838.861 2.659.005 4.547.614 11.952.200 2.215.480 312.132 762.565 42.190.270

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine za leto 2005



03 RaËunovodsko poroËilo
Mednarodni raËunovodski
standardi

119

Konsolidirani izkaz 
gibanja kapitala skupine 
za leto 2005
Konsolidirani izkaz 
gibanja kapitala skupine 
za leto 2004

Tabela 11
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine za leto 2004
(v 000 SIT)

Pojas-
nilo

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preseæek iz 
prevred-
notenja

Preneseni 
Ëisti 

poslovni 
izid

»isti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

Uskupinje-
valni 

popravek 
kapitala 

(prevedbene 
teËajne 
razlike)

Kapital 
manjπin-

skih 
lastnikov

Skupaj 
kapital 

ZaËetno stanje 8.011.377 11.729.897 2.659.005 5.276.119 10.577.680 2.941.018 70.632 727.005 41.992.733

Vnos Ëistega 
poslovnega izida 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 2.482.924 0 76.484 2.559.408

PoveËanje preseæka 
iz prevrednotenja 
finanËnih naloæb

0 0 0 270.256 0 0 0 0 270.256

Prenos preseæka iz 
prevrednotenja v 
prihodke (pri prodaji 
finanËnih naloæb)

0 0 0 -94.650 0 0 0 0 -94.650

Zmanjπanje preseæka 
iz prevrednotenja 
za odloæeni davek 

0 0 0 -43.902 0 0 0 0 -43.902

Prevedbene 
teËajne razlike 

0 0 0 0 0 0 72.558 0 72.558

Skupaj pripoznani 
prihodki in odhodki 
v kapitalu v 
poslovnem letu

0 0 0 131.704 0 2.482.924 72.558 76.484 2.763.670

Druga poveËanja 
sestavin kapitala

0 108.964 0 0 40 0 0 0 109.004

Druge 
prerazporeditve 
sestavin kapitala

0 0 0 0 2.941.018 -2.941.018 0 0 0

IzplaËilo dividend 0 0 0 0 -1.896.579 0 0 -43.547 -1.940.126

Druge odprave 
sestavin kapitala

-108.964 0 0 -3 -262.145 0 0 -7.263 -378.375

KonËno stanje 36 7.902.413 11.838.861 2.659.005 5.407.820 11.360.014 2.482.924 143.190 752.679 42.546.906

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine za leto 2004
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Pojasnila h konsolidiranim raËunovodskim izkazom

Povzetek pomembnih raËunovodskih usmeritev
V procesu pregleda in sprejema raËunovodskih usmeritev je poslovodstvo pregledalo in ocenilo vplive na 
raËunovodske izkaze. Presodilo je, da ima umeπËanje finanËnih sredstev v doloËene kategorije sredstev 
pomemben vpliv. NajveËji del finanËnih sredstev je razvrπËenih v kategorijo za prodajo razpoloæljiva finanËna 
sredstva. Vpliv usmeritve obravnave finanËnih sredstev na raËunovodske izkaze je opisan v raËunovodskih 
usmeritvah.
Obrazloæitev vpliva tveganj kot kljuËnih virov negotovosti poslovanja je podan v toËki upravljanje s tveganji v 
poslovnem delu letnega poroËila.

RaËunovodski izkazi skupine Intereuropa 
Obsegajo vse raËunovodske informacije o skupini druæb, kot da bi πlo za eno samo druæbo, ne glede na zakonske 
meje posameznih druæb skupine. IzloËeni so dejansko usklajeni prometi in stanja medsebojnih razmerij v 
skupini. Pri pripravi skupinskih raËunovodskih izkazov se uporablja metoda enotnega podjetja, po kateri vsa 
sredstva in obveznosti obvladujoËe druæbe, vseh odvisnih druæb in skupaj obvladovane druæbe pripadajo skupini, 
manjπinski deleæi pa so izkazani kot del lastniπkega kapitala skupine. »isti poslovni izid skupine predstavlja Ëisti 
dobiËek veËinskega lastnika in Ëisti dobiËek manjπinskih lastnikov.

Sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke prikazujemo v nepobotanih zneskih, razen ko 
pobotanje zahtevajo ali dovoljujejo MSRP.
Skupinske raËunovodske izkaze sestavljajo skupinska bilanca stanja, skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski 
izkaz finanËnega izida in skupinski izkaz gibanja kapitala. RaËunovodski izkazi skupine Intereuropa so pripravljeni 
v skladu z raËunovodskimi in poroËevalskimi zahtevami MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija. Pri pripravi smo 
upoπtevali temeljni raËunovodski predpostavki:
·  upoπtevanje nastanka poslovnega dogodka in
·  Ëasovno neomejenost delovanja druæbe. 
Upoπtevali pa smo tudi zahteve: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Pripoznavanje je postopek vkljuËevanja postavk v raËunovodske izkaze. Pri merjenju postavk loËimo zaËetno 
merjenje (merjenje pri pripoznanju) in merjenje po pripoznavanju (merjenje po zaËetnem pripoznanju). 

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obraËunskega obdobja. 
Uporabljena oblika izkaza temelji na bilanËni shemi ZGD - 1, s tem da so nekatere postavke glede na bistvenost, 
naravo in vlogo πe bolj razËlenjene. Sredstva in obveznosti predstavljamo kot kratkoroËna in dolgoroËna. 
KratkoroËna sredstva in obveznosti vkljuËujejo tudi kratkoroËni del dolgoroËnih finanËnih sredstev oziroma 
obveznosti.

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v obraËunskem obdobju. Oblika izkaza je 
doloËena, s tem da so nekatere postavke glede na bistvenost, naravo in vlogo πe bolj razËlenjene. Odhodke 
razËlenjujemo glede na njihovo naravo. 

Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v obraËunskem obdobju. Oblika izkaza 
izhaja iz zahtev MRS 1.96. V obrazcu posebej prikazujemo gibanje vsake postavke kapitala iz bilance stanja.

Izkaz finanËnega izida prikazuje, kako druæba pridobiva in uporablja denarna sredstva ter njihove ustreznike. 
Oblika izkaza izhaja iz zahtev MRS 7. Izkaz izdelujemo po posredni metodi, pri Ëemer izhajamo iz podatkov 
bilance stanja, izkaza poslovnega izida in dodatnih podatkov, ki jih popravljamo za uËinek poslov brez denarne 
narave, da se pribliæamo prejemkom in izdatkom iz poslovanja, naloæbenja in financiranja.
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PoroËevalna valuta
PoroËevalna valuta uskupinjenih raËunovodskih izkazov je slovenski tolar (SIT). Ravno tako je slovenski tolar 
poroËevalna in hkrati tudi funkcijska valuta obvladujoËe in odvisnih druæb s sedeæem v Sloveniji. PoroËevalne 
(valuta, v kateri izpolnjujejo odvisne druæbe raËunovodske izkaze, ki so osnova za uskupinjevanje) in funkcijske 
valute odvisnih druæb v tujini pa so nacionalne valute dræav, kjer imajo odvisne druæbe svoje sedeæe. Predstavljeni 
zneski so v tisoË SIT.

Tabela 12
Prikaz uporabljenih deviznih teËajev

leto 2005 leto 2004

Dræava Valuta KonËni teËaj v SIT PovpreËni teËaj v SIT KonËni teËaj v SIT PovpreËni teËaj v SIT

Avstrija, Francija, NemËija EUR 239,5756 239,6355 239,7430 238,8845

Rusija RUB 7,0618 6,7899 6,4039 6,6884

Hrvaπka HRK 32,5201 32,3973 31,4055 31,8966

Makedonija MKD 3,8992 3,9006 3,7296 3,8565

Bosna in Hercegovina BAM 122,4927 122,5812 122,4282 121,7931

Srbija in »rna gora CSD 2,765 2,8904 3,0915 3,2923

»eπka CZK 8,2584 8,052 7,8816 7,4972

Ukrajina UAH 40,3526 37,5935 33,9006 36,2512

Spremembe v letu 2005
V obravnavanem poslovnem letu je pri razlagi izkaza poslovnega izida potrebno upoπtevati:
·  spremembo raËunovodske ocene pri oblikovanju popravka vrednosti terjatev (in sicer smo v letu 2004 pri oceni 
oblikovanja popravka vrednosti terjatev upoπtevali zapadle terjatve nad 75 dni, v letu 2005 pa zapadle terjatve 
nad 180 dni); 

·  spremenjeni naËin prikazovanja oblikovanih popravkov vrednosti terjatev in plaËanih terjatev v izkazu 
poslovnega izida, za katere je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti terjatev.

(V letu 2004 smo v kategoriji odpisov in popravkov vrednosti obratnih sredstev upoπtevali razliko med 
oblikovanimi popravki vrednosti terjatev in plaËanimi terjatvami, za katere je bil predhodno oblikovan popravek 
vrednosti terjatev, v letu 2005 pa oblikovane popravke vrednosti terjatev in odpise uvrπËamo med odpise 
in popravke vrednosti obratnih sredstev, medtem ko plaËane terjatve, za katere je bil predhodno oblikovan 
popravek vrednosti terjatev, uvrπËamo med druge poslovne prihodke.)

V primerjavi s predhodnim letom zaradi nameravane odtujitve v skupino ni vkljuËena druæba Speka spol.
s r.o., Praga. 2. 11. 2005 je bil nad druæbo uveden steËajni postopek. Na novo pa je v skupino vkljuËena druæba 
Intereuropa FLG d.o.o., ki je bila ustanovljena v letu 2005 in jo druæba Intereuropa d.d. s partnerjem Express-
Interfracht Internationale Spedition GmbH, Dunaj, skupaj obvladuje.



122

V skupino Intereuropa so na dan 31. 12. 2005 poleg obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. vkljuËene πe naslednje 
druæbe:

Tabela 13
Druæbe vkljuËene v skupino Intereuropa na dan 31. 12. 2005
(v 000 SIT)

Dræava, v kateri 
je sedeæ druæbe

Uporab-
ljeni 

teËaji

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2004

% lastniπtva 
na dan 

31. 12. 2005

Celotni kapital 
druæbe na dan 

31. 12. 2005

»isti poslovni 
izid za leto 

2005

PripadajoËi 
Ëisti 

poslovni 
izid za leto 

2005

Odvisne druæbe - popolno 
uskupinjevanje

Intereuropa Transport 
d.o.o., Koper

Slovenija SIT 100 100 1.213.420 -181.243 -181.243

Interagent d.o.o., Koper Slovenija SIT 100 100 222.830 70.133 70.133

Intereuropa IT d.o.o., Koper Slovenija SIT 100 100 265.066 -138.355 -138.355

Interzav d.o.o., Koper Slovenija SIT 71,28 71,28 27.973 17.269 12.309

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

Hrvaπka HRK 99,94 99,94 6.699.690 619.428 619.057

Intereuropa Sajam, 
d.o.o., Zagreb

Hrvaπka HRK 51 51 398.003 107.519 54.835

Intereuropa Skopje, d.o.o., 
Skopje

Makedonija MKD 99,56 99,56 252.830 13.031 12.973

Intereuropa RTC d.d. 
Sarajevo

Bosna in 
Hercegovina

BAM 89,29 89,29 2.191.986 92.100 82.236

Intereuropa-East d.o.o., 
Moskva

Rusija RUB 100 100 14.676 -1.601 -1.601

A.D.Interjug-AS, 
Beograd

Srbija in 
»rna gora

CSD 73,62 73,62 1.032.229 30.942 22.779

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

Francija EUR 67,60 67,60 34.738 9.306 6.291

TEK ZTS d.o.o., Uægorod Ukrajina UAH 66,67 66,67 101.703 14.945 9.964

Schneider & Peklar 
GmbH, Wien

Avstrija EUR 100 100 163.268 96.895 96.895

Intereuropa Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf

NemËija EUR 100 90,48 22.008 7.679 6.948

Pridruæeni druæbi *

Adriafin d.o.o., Koper Slovenija SIT 24,28 24,28 4.150.662 103.411 25.108

AC-Interauto d.o.o., Koper Slovenija SIT 40 40 69.891 1.500 600

Skupaj obvladovana druæba

Intereuropa-FLG, d.o.o. Slovenija SIT 50 52.377 16.377 8.189

* Podatki za celotni kapital se nanaπajo na dan 31. 12. 2004.

Kapitalski deleæi so pri vseh odvisnih in pridruæenih druæbah enaki deleæem glasovalne moËi.
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Skupni podvig
Druæba Intereuropa d.d. ima 50-odstotni deleæ v skupaj obvladovani druæbi Intereuropa FLG d.o.o. Prikazani 
zneski predstavljajo 50 % sredstev, obveznosti, prodaje in poslovnega izida skupaj obvladovane druæbe.

Tabela 14
Skupni podvig
(v 000 SIT)

31. 12. 2005

Sredstva 421.999

DolgoroËna sredstva 2.752

KratkoroËna sredstva 399.635

Aktivne Ëasovne razmejitve 19.613

Obveznosti 421.999

Kapital 26.189

DolgoroËne obveznosti

KratkoroËne obveznosti 282.925

Pasivne Ëasovne razmejitve 112.885

Prihodki 603.818

Odhodki (skupaj z davkom iz dobiËka) 595.630

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 8.189

Pojasnila h konsolidiranim 
raËunovodskim izkazom
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Pridruæeni druæbi
Druæba Intereuropa d.d. ima 24,28-odstotni deleæ v pridruæeni druæbi Adriafin d.o.o., Koper, in 
40-odstotni deleæ v pridruæeni druæbi AC-Interauto d.o.o., Koper. 

Tabela 14a
Pridruæeni druæbi
(v 000 SIT)

31. 12. 2005

Sredstva 1.518.327

DolgoroËna sredstva 750.074

KratkoroËna sredstva 768.124

Aktivne Ëasovne razmejitve 129

Obveznosti 1.518.327

Kapital 1.071.586

DolgoroËne obveznosti 199.350

KratkoroËne obveznosti 247.223

Pasivne Ëasovne razmejitve 167

Prihodki 342.157

Odhodki (skupaj z davkom iz dobiËka) 316.449

»isti poslovni izid obraËunskega obdobja 25.708

Pripoznavanje teËajnih razlik
Ob datumu bilance stanja so:
a)  denarne postavke v tujih valutah preraËunane po konËnem teËaju (srednji teËaj Banke Slovenije),
b)  nedenarne postavke, ki so izmerjene po izvirni vrednosti v tuji valuti, pretvorjene po menjalnem teËaju na dan 

posla in
c)  nedenarne postavke, ki so izmerjene po poπteni vrednosti v tuji valuti, pretvorjene po menjalnih teËajih z dne, 

ko je bila poπtena vrednost doloËena.

TeËajne razlike, ki se pojavljajo pri poravnavanju denarnih postavk ali pri prevedbi denarnih postavk po teËajih, 
drugaËnih od tistih, po katerih so bile ob zaËetnem pripoznanju evidentirane v obdobju ali predstavljene v 
prejπnjih raËunovodskih izkazih, so pripoznane v poslovnem izidu v obdobju, v katerem se pojavijo. »e se dobiËek 
ali izguba nedenarne postavke pripozna direktno v kapitalu, se tudi vse sestavine dobiËka ali izgube, povezane z 
menjavo, pripoznajo neposredno v kapitalu. 
 
Prevedba raËunovodskih izkazov odvisnih druæb v tujini
TeËajne razlike, ki izhajajo iz preraËuna funkcionalne v poroËevalno valuto, se pripoznajo direktno v kapital do 
trenutka odtujitve odvisne druæbe, ko se te teËajne razlike prenesejo v izkaz poslovnega izida.
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Predstavitev informacij po obmoËnih in podroËnih odsekih
V skupinskih raËunovodskih izkazih razkrivamo informacije po obmoËnih in podroËnih odsekih. RaËunovodske 
usmeritve, uporabljene pri pripravljanju in predstavljanju raËunovodskih izkazov skupine kot celote, so tudi 
temeljne raËunovodske usmeritve odseka. Poleg tega pa raËunovodske usmeritve odseka vkljuËujejo πe 
usmeritve, ki se nanaπajo posebej na poroËanje po odsekih. Pri merjenju prihodkov odseka, ki izhajajo iz poslov z 
drugimi odseki, se uporablja træni princip.

ObmoËni odsek je prepoznavni sestavni del, ki se ukvarja s storitvami v posebnem gospodarskem okolju ter 
je predmet tveganj in donosov, drugaËnih od tistih v drugih gospodarskih okoljih. V skupini Intereuropa so 
obmoËni odseki opredeljeni kot:
·  obmoËje Evropske unije in
·  obmoËje izven Evropske unije.

PodroËni odsek je prepoznavni sestavni del, ki se ukvarja s posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih storitev 
in je predmet tveganj in donosov, drugaËnih od tistih v drugih podroËnih odsekih. V skupini Intereuropa so 
podroËni odseki opredeljeni kot:
·  kopenski promet,
·  terminalske storitve,
·  carinske storitve,
·  pomorski promet,
·  zraËni promet in
·  ostalo.

Temeljna in dodatna oblika poroËanja po odsekih
Ureditev notranje organiziranosti in poslovodenja ter ureditev notranjega poroËanja ravnateljstvu so osnova za 
opredelitev, katera oblika poroËanja je temeljna in katera dodatna. Za skupino Intereuropa je temeljna oblika 
poroËanja poroËanje po obmoËnih odsekih, dodatna pa izhaja iz informacij po podroËnih odsekih. 

Pripoznavanje davka iz dobiËka, odloæenih terjatev in odloæenih obveznosti 
za davek 
Odmerjena davËna obveznost skupine temelji na davËnih zakonodajah dræav povezanih druæb skupine. Poslovno 
leto je koledarsko leto in je enako davËnemu letu.

Terjatve in obveznosti za odloæeni davek se obraËunavajo po metodi obveznosti po bilanci stanja, in sicer iz 
zaËasnih razlik, neizkoriπËenih davËnih izgub in davËnih dobropisov. 

Pojasnila h konsolidiranim 
raËunovodskim izkazom
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Slabitev sredstev

Sredstva slabimo, Ëe njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Vrednost izgube zaradi 
oslabitve sredstev pripoznamo kot odhodek v poslovnem izidu. Ob koncu vsakega poslovnega leta, na bilanËni 
preseËni dan, ocenimo obstoj znamenja (indikatorja), da utegne biti sredstvo oslabljeno. V primeru, da ta obstaja, 
ocenimo nadomestljivo vrednost sredstva, ki je:
·  poπtena vrednost, zmanjπana za stroπke prodaje, ali
·  vrednost v uporabi. 
Odvisno od tega, katera izmed obeh je veËja.
V primerih, ko ni mogoËe oceniti nadomestljive vrednosti posameznega sredstva, ugotavljamo nadomestljivo 
vrednost denar ustvarjajoËe enote, ki ji sredstvo pripada.

Opredelitev denar ustvarjajoËih enot 
Primer denar ustvarjajoËih enot za namene slabitve sredstev:
·  posamezne odvisne in pridruæene druæbe ter skupni podvigi, 
·  zaokroæene enote, ki jim pripadajo opredmetena osnovna ali druga sredstva. 

»e je nadomestljiva vrednost sredstva manjπa od njegove knjigovodske vrednosti, knjigovodsko vrednost 
zmanjπamo na nadomestljivo vrednost in pripoznamo izgubo iz oslabitve v izkazu poslovnega izida. Pri 
ocenjevanju obstoja znamenja, da utegne biti sredstvo oslabljeno, upoπtevamo indikatorje (znamenja) glede na 
vrste finanËnih sredstev.

Indikatorje, ki kaæejo na dejstvo, da utegne biti naloæba v opredmeteno osnovno sredstvo, neopredmeteno 
dolgoroËno sredstvo, odvisno oziroma pridruæeno druæbo ali skupni podvig oslabljena, so zunanji (pomembne 
spremembe v okolju, v katerem deluje podjetje, poveËanje træne obrestne mere ali druge træne mere donosnosti 
naloæb, ki bodo verjetno vplivale na diskontno mero, uporabljeno pri izraËunu vrednosti pri uporabi, in bistveno 
zmanjπale nadomestljivo vrednost sredstva) ter notranji (priËakujejo se spremembe v obsegu poslovanja druæbe, 
del teh sprememb so lahko naËrti ustavitve/likvidacije enote, reorganizacije poslovanja ali odtujitev sredstva 
pred priËakovanim datumom; iz notranjega poroËanja so na voljo dokazi, ki kaæejo, da je ali bo gospodarska 
uspeπnost manjπa, kot je bilo priËakovati). 

Redne poslovne terjatve do kupcev (terjatve iz naslova opravljenih storitev, iz naslova zamudnih obresti ...) 
slabimo tako, da oblikujemo 100-odstotni popravek vrednosti za vse terjatve, starejπe od 180 dni od dneva 
zapadlosti posamezne terjatve, oziroma na podlagi presoje iztræljivosti posameznih terjatev. Pravilo velja za vse 
druæbe v skupini Intereuropa, ne glede na njen sedeæ, in za vse kupce, ne glede na njihov sedeæ. 
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Slabitev sredstev

Druæbe skupine Intereuropa s sedeæem izven Republike Slovenije zgoraj opredeljena merila za oblikovanje 
popravkov vrednosti nerednih terjatev (toæbe, izvrπbe, steËaji …) prilagodijo zakonodaji dræave svojega sedeæa 
oziroma izkuπnjam s temi kategorijami terjatev. Za prilagoditev meril morajo prejeti predhodno soglasje 
obvladujoËe druæbe, ki ga ta izda po preuËitvi utemeljenega predloga posamezne druæbe. 

Odpisi terjatev
Odpis terjatve izvrπimo na podlagi:
·  zakljuËenih steËajnih postopkov,
·  potrjenih prisilnih poravnav,
·  neuspeπnih izvrπilnih postopkov in
·  ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Slabitev danih posojil
»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih, izkazanih po odplaËni 
vrednosti, znesek izgube izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo 
priËakovanih prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po izvirni veljavni obrestni (po veljavni obrestni meri, 
izraËunani pri zaËetnem pripoznanju posojila). 

Slabitev za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev 
Za prodajo razpoloæljiva sredstva, vrednotena po poπteni vrednosti, slabimo, Ëe obstajajo nepristranski dokazi, da 
je sredstvo oslabljeno. V primeru, da pri teh sredstvih obstaja nabrana izguba, pripoznana v kapitalu (na primer 
izguba zaradi niæje træne vrednosti, kot je knjigovodska vrednost finanËnega sredstva na dan bilance stanja), je 
potrebno to izgubo odstraniti iz kapitala in pripoznati v poslovnem izidu kot odhodek, in sicer v viπini razlike med 
knjigovodsko vrednostjo in sprotno poπteno vrednostjo finanËnega sredstva.

Kadar je sredstvo, razpoloæljivo za prodajo, naloæba v kapitalski inπtrument, izgube zaradi oslabitve, ki smo jo 
pripoznali v izkazu poslovnega izida, ne moremo odpraviti v poslovnem izidu, vse dokler je sredstvo pripoznano. 
PoveËanje poπtene vrednosti po oslabitvi pripoznamo le v kapitalu. 

Slabitev finanËnih sredstev, izkazanih po nabavni vrednosti
»e obstajajo nepristranski dokazi, da je priπlo do izgube zaradi oslabitve pri finanËnih sredstvih, izkazanih po 
nabavni vrednosti, ker njihove poπtene vrednosti ni mogoËe zanesljivo izmeriti, znesek izgube zaradi oslabitve 
izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo finanËnega sredstva in sedanjo vrednostjo priËakovanih 
prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih (diskontiranih) po trenutni træni donosnosti za podobna finanËna 
sredstva. Takπnih izgub zaradi oslabitve ni dovoljeno razveljaviti.
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Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo izkazujemo po zaËetnem pripoznanju po modelu nabavne vrednosti, in sicer po 
njegovi nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Dobo koristnosti neopredmetenega sredstva ocenjujemo kot konËno ali nedoloËeno. »e je konËna, ocenimo 
njegovo dobo koristnosti in ga amortiziramo. »e pa na podlagi preuËitve vseh pomembnih dejavnikov 
ugotovimo, da ni predvidljive omejitve obdobja, v katerem se priËakuje, da bo sredstvo ustvarjalo Ëiste denarne 
pritoke za druæbo, pa se πteje, da ima neopredmeteno sredstvo nedoloËeno dobo koristnosti. 

Amortizacijo neopredmetenih sredstev s konËno dobo koristnosti obraËunavamo po metodi enakomernega 
Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe koristnosti. Amortizacija se zaËne s prvim dnem v naslednjem 
mesecu, ko je bilo sredstvo na razpolago za uporabo. 
 
Amortizacija preneha bodisi na dan, ko je sredstvo razvrπËeno med sredstva za prodajo, bodisi na dan, ko je 
odpravljeno pripoznanje sredstva, in sicer se upoπteva zgodnejπi datum. 

Dobo amortiziranja in metodo amortiziranja za neopredmeteno sredstvo s konËno dobo koristnosti druæba 
pregleda najmanj konec vsakega poslovnega leta. »e se priËakovana doba koristnosti sredstva razlikuje od 
prejπnjih ocen, se ustrezno spremeni doba amortiziranja. »e se spremeni priËakovani vzorec uporabljanja 
prihodnjih gospodarskih koristi, ki jih omogoËa sredstvo, se spremeni metoda amortiziranja tako, da odraæa 
spremenjeni vzorec. Takπne spremembe se obraËunajo kot spremembe raËunovodskih ocen.

Letne amortizacijske stopnje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev se gibljejo v razponu od 10 do 20 odstotkov.

Neopredmeteno sredstvo z nedoloËenimi dobami koristnosti se ne amortizira. Druæba najmanj konec 
vsakega poslovnega leta preizkusi, ali gre za oslabitev neopredmetenega sredstva, tako da primerja njegovo 
nadomestljivo z njegovo knjigovodsko vrednostjo. 

Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi:
·  ob odtujitvi, in
·  kadar se ne priËakuje nikakrπne prihodnje gospodarske koristi iz njegove uporabe ali odtujitve.
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Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva pri zaËetnem pripoznanju vrednotimo po nabavni vrednosti.
Kasneje nastale stroπke v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom izkazujemo kot stroπke vzdræevanja ali 
poveËanje nabavne vrednosti sredstva. Namen teh stroπkov se oznaËi kot popravilo in vzdræevanje opredmetenih 
osnovnih sredstev. Kot poveËanje nabavne vrednosti izkazujemo kasneje nastale stroπke v zvezi z opredmetenim 
osnovnim sredstvom, Ëe njihova vrednost porabe poveËuje prihodnje ekonomske koristi v zvezi s tem sredstvom. 

Kot poveËanje nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva pripoznamo tudi stroπke zamenjave 
posameznih delov zgradb in opreme, Ëe so pri tem izpolnjena sodila pripoznavanja. Za knjigovodsko vrednost 
delov, ki so zamenjani, pa pripoznanje odpravimo. DobiËki ali izgube, ki izhajajo iz odprave pripoznanja, so 
izraËunani na podlagi razlike med Ëistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo sredstva.

Po zaËetnem pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem razvidujemo osnovna sredstva po 
njihovi nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek in morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve.

Uporabljamo metodo enakomernega Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe koristnosti posameznega 
opredmetenega osnovnega sredstva, ki je odvisna od:
·  priËakovane rabe sredstva v druæbi; raba se oceni glede na priËakovano zmogljivost sredstva ali fiziËne izloæke,
·  priËakovane fiziËne obrabe in staranja, ki sta odvisna od poslovnih dejavnikov,
·  tehniËnega staranja zaradi sprememb in izboljπav pri proizvajanju ali zaradi sprememb v trænem povpraπevanju 
po storitvah, ki so izloæek sredstva,

·  priËakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe.

Letne amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v spodnji preglednici:

Tabela 15
Letne amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev

Zgradbe od 2,50 % do 5,00 %

RaËunalniπka oprema od 25 % do 50,00 %

Druge naprave in oprema od 10,00 % do 25,00 %

Amortizacija se za vsa opredmetena osnovna sredstva obraËunava posamiËno. Opredmeteno osnovno sredstvo 
se zaËne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je sredstvo razpoloæljivo za uporabo za opravljanje 
dejavnosti, za katero je namenjeno. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo, tudi Ëe trenutno niso v 
uporabi. Sredstva, pri katerih je predvidena prodaja zelo verjetna v naslednjih dvanajstih mesecih, uvrstimo 
med sredstva za prodajo in jih kot taka ne amortiziramo. Amortizacija sredstva preneha na zgodnejπi datum 
od naslednjih dveh: datum, ko je sredstvo razvrπËeno med sredstva za prodajo, ali datum, ko je odpravljeno 
pripoznanje sredstva. 

Amortizirljivi znesek sredstva se doloËi po odπtetju preostale vrednosti sredstva. Ocenjujemo, da preostala 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po konËani dobi koristnosti ne predstavlja bistvenega deleæa sredstva, 
zato je ne pripoznavamo. Ta se pregleda ob koncu vsakega poslovnega leta in Ëe so priËakovanja drugaËna od 
prejπnjih ocen, se spremembe obravnavajo kot sprememba raËunovodske ocene. 

Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi ob odtujitvi, in 
Ëe od njegove uporabe ali odtujitve ni veË priËakovati bodoËih gospodarskih koristi.
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Naloæbena nepremiËnina je nepremiËnina, posedovana z namenom, da prinaπa najemnino ali poveËuje vrednost 
dolgoroËne finanËne naloæbe ali pa oboje. Kot naloæbene nepremiËnine pripoznavamo le tiste nepremiËnine, ki 
so kot celote dane v najem.

Naloæbeno nepremiËnino se na zaËetku izmeri po njeni nabavni vrednost, vkljuËno s stroπki posla. Po zaËetnem 
pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem opredmeteno osnovno sredstvo v naloæbeno 
nepremiËnino razvidujemo po njegovi nabavni vrednosti, zmanjπani za amortizacijski popravek in morebitno 
nabrano izgubo zaradi oslabitve 
(enak model kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih). 
Amortizacijske stopnje, ki jih uporabljamo za naloæbene nepremiËnine, je za gradbene objekte v razponu od 2,50 
do 5,00 %.

Najemi
Kot finanËni najem se razvrπËa najem, Ëe se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezane z 
lastniπtvom. Najem se razvrsti kot poslovni najem, Ëe ne pride do pomembnega prenosa tveganj in koristi, 
povezanih z lastniπtvom.

Stroπki izposojanja
Stroπke izposojanja pripoznavamo po normni reπitvi kot odhodke v obdobju, v katerem nastanejo, ne glede na to, 
kako se posojilo uporabi.

Naloæbene nepremiËnine 
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FinanËna sredstva 

Skupine finanËnih sredstev 
FinanËna sredstva se pri zaËetnem merjenju glede na njihovo kasnejπe merjenje razvrstijo v naslednje skupine:
·  finanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid,
·  za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva,
·   finanËna sredstva po nabavni vrednosti,
·  finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo,
·  posojila in
·  terjatve.

ObiËajne nakupe in prodaje finanËnih sredstev pripoznavamo na dan trgovanja, to je dan, ko se druæba zaveæe 
kupiti ali prodati sredstvo. Na isti dan pripoznavamo tudi dobiËke ali izgube pri odtujitvi finanËnih sredstev.

Vsa finanËna sredstva pripoznamo na zaËetku po nabavni vrednosti, vkljuËno s stroπki posla (razen finanËnih 
sredstev, razporejenih v kategorijo »finanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid«, kjer stroπki posla 
niso vkljuËeni), ob tem pa se predpostavlja, da nabavna vrednost odraæa poπteno vrednost. 

Po zaËetnem pripoznanju merimo finanËna sredstva po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
in za prodajo razpoloæljiva finanËna sredstva po poπteni vrednosti. Za finanËna sredstva, ki kotirajo na delujoËem 
trgu, je poπtena vrednost doloËena v viπini objavljene træne cene na dan bilance stanja. Za naloæbe, za katere 
ne obstaja delujoËi trg in katerih poπteno vrednost je mogoËe zanesljivo izmeriti, se poπtena vrednost doloËi z 
uporabo metod vrednotenja, kot so zadnji posli, tekoËa/dnevna vrednost podobnega finanËnega inπtrumenta, 
analiza diskontiranega denarnega toka ... Kasnejπi prevrednotovalni uËinki za prodajo razpoloæljivih finanËnih 
sredstev se pripoznajo direktno v kapital (v postavko preseæka iz prevrednotenja v zvezi s finanËnimi naloæbami). 
Kasnejπe prevrednotovalne uËinke pri finanËnih sredstvih po poπteni vrednosti skozi poslovni izid vkljuËujemo v 
izkaz poslovnega izida.

Naloæbe v delnice in deleæe drugih druæb, ki nimajo kotizirane træne cene na delujoËem trgu in katerih poπtene 
vrednosti ni mogoËe zanesljivo izmeriti, merimo po zaËetnem pripoznanju po nabavni vrednosti. 

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti v plaËilo, posojila in terjatve vrednotimo po zaËetnem pripoznanju po 
metodi odplaËne vrednosti z uporabo metode veljavne obrestne mere.

Odprava pripoznanja finanËnega sredstva se opravi, kadar se prenese tveganja in koristi iz tega finanËnega 
sredstva in se veË ne obvladuje pogodbenih pravic za to finanËno sredstvo.

Pri odpravi pripoznanja finanËnega sredstva pripoznamo razliko med
a) knjigovodsko vrednostjo in
b) vsoto prejetih nadomestil in nabranih dobiËkov ali izgub, ki so bile pripoznane neposredno v kapitalu, v 

poslovnem izidu (kot prihodek oziroma odhodek).

Nabrani dobiËki ali izgube (razen izgub zaradi oslabitve), neposredno pripoznani v kapitalu, se pojavljajo pri za 
prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstvih, dokler se za finanËno sredstvo pripoznanja ne odpravi. Ko se odpravi, 
prej pripoznani nabrani dobiËek ali izgubo pripoznamo v poslovnem izidu. 

Pri odpravi pripoznanja (pri prodaji oziroma drugaËni odtujitvi) finanËnih naloæb, merjenih po poπteni vrednosti, 
in finanËnih naloæb, merjenih po nabavni vrednosti, ugotavljamo dobiËek oziroma izgubo pri prodaji (ali pri 
drugaËni odpravi pripoznanja) po metodi tehtanih povpreËnih cen. V skladu z metodo ugotovimo dobiËek 
oziroma izgubo kot razliko med prodajno ceno in povpreËno tehtano nakupno ceno.

ObraËunavanje finanËnih naloæb v pridruæene druæbe
Pridruæene druæbe so druæbe, v katerih ima druæba naloæbenica pomemben vpliv (20 do 50 % glasovalne moËi). 
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V skupinskih raËunovodskih izkazih jih obraËunavamo po kapitalski metodi. »e je deleæ v izgubah pridruæenega 
podjetja enak ali veËji kot naloæba, se naloæba izkazuje v vrednosti “0”. Dodatne izgube se pripoznajo kot 
obveznost le, Ëe ima naloæbenik pravno obvezo poravnati izgubo.

ObraËunavanje finanËnih naloæb v skupne podvige
Skupni podvig je pogodbeni sporazum, po katerem se dve ali veË strank loti gospodarskega delovanja, ki je 
predmet skupnega obvladovanja, ki je pogodbeno dogovorjena delitev obvladovanja kakega gospodarskega 
delovanja in obstaja samo, kadar je za strateπke odloËitve o financiranju in poslovanju, ki se nanaπajo na 
delovanje, potrebno soglasje strank, ki si delijo obvladovanje (podviænikov). V skupinskih raËunovodskih izkazih 
pa navedene naloæbe obraËunavamo po kapitalski metodi.

Pripoznavanje dobrega imena in preseæka deleæa prevzemnika v Ëisti poπteni vrednosti sredstev in dolgov 
prevzete druæbe nad nabavno vrednostjo pri poslovnih zdruæitvah
Preseæek nabavne vrednosti poslovne zdruæitve nad poπteno vrednostjo pridobljenih razpoznavnih sredstev in 
dolgov pripoznamo kot dobro ime, ki se ne amortizira. Namesto tega letno preizkuπamo vzroke za oslabitev. 
»e pa je nabavna vrednost poslovne zdruæitve manjπa, kot znaπa poπtena vrednost pridobljenih razpoznavnih 
sredstev in dolgov, razlika predstavlja preseæek (slabo ime), ki ga takoj pripoznamo kot prihodek v izkazu 
poslovnega izida.

Sredstva za prodajo 
Tisti del neopredmetenih dolgoroËnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, finanËnih naloæb v pridruæene 
druæbe in skupne podvige, pri katerih je predvidena prodaja v naslednjih dvanajstih mesecih od datuma 
bilance stanja zelo verjetna, razvrstimo med »sredstva za prodajo«, ki jih v bilanci stanja predstavimo kot 
loËeno postavko v okviru kratkoroËnih sredstev. Enako velja za »skupino za odtujitev«, ki je lahko skupina denar 
ustvarjajoËih enot, posamezna denar ustvarjajoËa enota ali del denar ustvarjajoËe enote.

Zaradi posebnih dogodkov in okoliπËin, na katere druæba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, da 
podjetje dosledno izpolnjuje naËrt prodaje sredstva, se lahko obdobje zakljuËka prodaje podaljπa na veË kot eno 
leto.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med 
sredstva za prodajo, merimo po niæji izmed naslednjih vrednosti:
·  po knjigovodski vrednosti ali 
·  po poπteni vrednosti, zmanjπani za stroπke prodaje. 
Teh sredstev za prodajo ne amortiziramo.

DolgoroËne finanËne naloæbe v pridruæene druæbe in skupne podvige, ki izpolnjujejo sodila za razvrstitev med 
sredstva za prodajo, merimo po vrednostih, kot so pripoznana pred razporeditvijo med sredstva za prodajo.

Zaloge
Zaloge materiala vrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroπki 
nabave. Kupna cena se zmanjπa za dobljene popuste. Pri porabi materiala skupina uporablja metodo tehtanih 
povpreËnih cen.

Zaloge nedokonËane proizvodnje - v skupini Intereuropa se pojavljajo le v primeru proizvodnje (izdelave) 
programskih reπitev za trg, za katere πe ni doloËenega kupca. 

Denarna sredstva 
Denarna sredstva se ob zaËetnem pripoznanju izkaæejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Predstavljajo 
dobroimetje pri bankah, Ëeke in gotovino ter depozite na odpoklic. 
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Kapital in obveznosti

Kapital in obveznosti

Pri zaËetnem pripoznanju razvrstimo finanËni inπtrument na obveznosti oziroma kapital glede na vsebino 
pogodbenega sporazuma. DobiËki in izgube, povezane s spremembami knjigovodske vrednosti finanËne 
obveznosti, so pripoznani kot prihodek ali odhodek v izkazu poslovnega izida.

Kapital
Celotni kapital druæbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plaËilo, Ëe podjetje preneha delovati. Celotni 
kapital posamezne druæbe v skupini sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka, preseæek 
iz prevrednotenja, preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let ali prenesena Ëista izguba iz prejπnjih let in prehodno πe 
nerazdeljen Ëisti dobiËek ali πe neporavnana Ëista izguba poslovnega leta. 
Poleg teh postavk se v bilanci stanja skupine pojavlja πe uskupinjevalni popravek kapitala (prevrednotovalne 
teËajne razlike) in kapital manjπinskih lastnikov. Del kapitala odvisnih druæb, ki pripada drugim lastnikom 
(lastnikom zunaj skupine), je manjπinski kapital odvisnih druæb. V skupinski bilanci stanja je izkazan v enotnem 
znesku v posebni postavki »kapital manjπinskih lastnikov«.

Obveznosti
Vse obveznosti pripoznamo na zaËetku po nabavni vrednosti, vkljuËno s stroπki posla. Po zaËetnem pripoznanju 
merimo vse obveznosti po odplaËni vrednosti, z uporabo metode veljavnih obresti. Za finanËno obveznost 
odpravimo pripoznanje, kadar in zgolj kadar je obveza, doloËena v pogodbi, izpolnjena, razveljavljena ali 
zastarana. Del dolgoroËne obveznosti, ki je æe zapadel v plaËilo, in del dolgoroËnega dolga, ki bo zapadel v plaËilo 
v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoroËne obveznosti. Obresti od prejetih posojil obraËunavamo v 
skladu s pogodbami. ObraËunane obresti poveËujejo finanËne odhodke za obresti. 
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Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve

Rezervacija je obveznost z negotovim Ëasom ali zneskom. Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljπa ocena 
izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance stanja obstojeËe obveze. Pri doseganju najboljπe ocene 
rezervacije se upoπtevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo πtevilne dogodke in okoliπËine. 

Kjer je uËinek Ëasovne vrednosti denarja bistven, je znesek rezervacije sedanja vrednost izdatkov, ki so po 
priËakovanju potrebne za poravnavo obveze. V skupini pripoznamo rezervacije iz naslova odpravnin ob upokojitvi 
in rezervacije za jubilejne nagrade. V ta namen opravimo aktuarski izraËun odpravnin in jubilejnih nagrad. 
Aktuarski izraËun opravljamo vsaka 3 leta; v primerih, ko v razdobju treh zaporednih let nove zaposlitve delavcev 
v posameznem letu ne presegajo 10 % (za velike in srednje druæbe po ZGD) oziroma 15 % (za majhne druæbe 
po ZGD) stanja zaposlenih ob zadnjem aktuarskem izraËunu in v primeru nespremenjenih pogojev, ki so bili 
izhodiπËe za aktuarski izraËun.
Pripoznanje rezervacij v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, kadar so æe izrabljene nastale 
moænosti, zaradi katerih so bile rezervacije oblikovane, ali pa ni veË potrebe po njih. Iz naslova novooblikovanih 
rezervacij oziroma iz poveËanja rezervacij pripoznamo ustrezne stroπke, iz naslova odprave pripoznanja rezervacij 
pa pripoznamo prihodke. 

Na koncu obraËunskega obdobja se rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti 
izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

DolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve
Med dolgoroËnimi pasivnimi Ëasovnimi razmejitvami se izkazujejo odloæeni prihodki, ki bodo v obdobju, daljπem 
od leta dni, pokrili predvidene odhodke. Med dolgoroËno odloæene prihodke se uvrπËajo tudi donacije, prejete za 
pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje doloËenih stroπkov. Namenjene so za pokrivanje stroπkov 
amortizacije teh sredstev oziroma doloËenih stroπkov in se porabljajo s prenaπanjem med poslovne prihodke.
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Rezervacije in 
dolgoroËne pasivne 
Ëasovne razmejitve
KratkoroËne Ëasovne 
razmejitve

KratkoroËne Ëasovne razmejitve

KratkoroËne Ëasovne razmejitve so razdeljene na aktivne in pasivne Ëasovne razmejitve. Med aktivnimi 
Ëasovnimi razmejitvami upoπtevamo kratkoroËno odloæene stroπke (odhodke), kratkoroËno nezaraËunane 
prihodke in vrednotnice (koleki, znamke), ki se hranijo v blagajni. Med Ëasovne razmejitve razvrπËamo tudi 
carinske dajatve, ki so na dan bilance stanja pripoznane po vhodnem raËunu, niso pa πe prefakturirane kupcem. 
Med pasivnimi Ëasovnimi razmejitvami upoπtevamo vnaprej vraËunane stroπke (odhodke) in kratkoroËno 
odloæene prihodke. Pripoznanja kratkoroËnih Ëasovnih razmejitev v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se 
odpravijo, kadar so æe izrabljene nastale moænosti ali pa ni veË potrebe po kratkoroËnih Ëasovnih razmejitvah.
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Prihodki

Prihodki so poveËanja gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju v obliki poveËanj sredstev. Prihodke 
razËlenjujemo na poslovne, finanËne in druge prihodke.

»isti prihodki od prodaje predstavljajo prihodke od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo 
do finanËnih prihodkov, in se merijo po prodajnih cenah dokonËanih storitev, navedenih v raËunih ali drugih 
listinah, ali po cenah nedokonËanih storitev glede na stopnjo njihove dokonËanosti. V nobenem primeru ne 
sme biti a) nikakrπnih pomembnih dvomov glede tega, ali bo storitev opravljena in plaËana, ter b) nikakrπne 
pomembne negotovosti glede stroπkov, ki so ali bodo nastali pri opravljanju storitev. 

Izvedba storitev se torej pripozna kot prihodek na podlagi metode “stopnje dokonËanosti del” na dan bilance 
stanja, kjer se pripoznavajo prihodki sorazmerno s stopnjo izpolnjenosti pogodbe o prodaji blaga ali storitev 
oziroma del. Po tej metodi se prihodki pripoznajo v obraËunskem obdobju, v katerem so storitve opravljene.

Stopnjo dokonËanosti posameznih poslov se doloËi na podlagi pregleda nastalih stroπkov. »e izida posla, 
katerega del je opravljanje storitev, ni mogoËe zanesljivo oceniti, se pripozna prihodke le do obsega pripoznanih 
stroπkov, za katere se priËakuje, da jih bo mogoËe pokriti. 

Ocenjujemo, da v primerih, ko doloËen posel na dan bilance stanja πe ni zakljuËen, ni moæno zanesljivo oceniti, 
kakπen bo izid posla, zato prihodke pripoznavamo le do viπine nastalih neposrednih stroπkov, za katere se 
priËakuje, da jih bo mogoËe pokriti. 

Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obraËunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, niso sestavina 
prihodkov od prodaje, prav tako tudi zneski, zbrani v korist zastopanega, niso sestavina prihodkov od prodaje 
(prihodek od prodaje je le storitev zastopnika). »isti prihodki od prodaje vkljuËujejo tudi prihodke iz naslova 
dajanja prostorov v najem (prihodki od najemnin). 

Prihodki od prodaje se v trenutku prodaje zmanjπajo za dane popuste, ki so razvidni iz raËunov ali drugih listin, 
kasneje pa za prodajno vrednost vrnjenih koliËin in pozneje odobrenih popustov.

FinanËne prihodke pripoznamo, Ëe ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti ali poplaËljivosti. Med 
finanËnimi prihodki izkazujemo:
·  prihodke iz deleæev,
·  prihodke od obresti in teËajnih razlik in 
·  dobiËek, doseæen pri prodaji finanËnih naloæb. 
Obresti se obraËunavajo v sorazmerju s preteËenim obdobjem ter glede na neodplaËni del glavnice in veljavno 
obrestno mero. 
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Odhodki

Odhodki se pripoznajo, Ëe je zmanjπanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano z zmanjπanjem 
sredstva ali poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe zanesljivo izmeriti. RazvrπËamo jih na poslovne, 
finanËne in druge odhodke. Poslovne odhodke razËlenjujemo glede na njihovo naravo.

Poslovni odhodki so enaki vraËunanim stroπkom v obraËunskem obdobju in prevrednotovalnim poslovnim 
odhodkom. RazvrπËamo jih na:
·  stroπke blaga, materiala in storitev,
·  stroπke dela,
·  odpise vrednosti in
·  druge poslovne odhodke.

FinanËni odhodki iz oslabitve in odpisov finanËnih naloæb imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finanËnih 
odhodkov. 

FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti se nanaπajo na odhodke iz obresti in odhodke (izgube) iz teËajnih razlik 
iz prejetih posojil.

FinanËni odhodki iz poslovnih obveznosti predstavljajo odhodke iz zamudnih obresti iz poslovnih terjatev in 
odhodke (izgube) iz teËajnih razlik iz poslovnih obveznosti in terjatev. 

IzloËitev terjatev in obveznosti
Iz raËunovodskih izkazov skupine je potrebno izloËiti stanje poslovnih in finanËnih terjatev in obveznosti med 
druæbami v skupini. Te terjatve in obveznosti so po svoji naravi notranja obraËunska razmerja v skupini; v 
skupinskih raËunovodskih izkazih pa so lahko izkazane le terjatve in obveznosti do drugih oseb, ki so od skupine 
neodvisne. 

V skupini so razmerja terjatev in obveznosti:
·  med obvladujoËo druæbo in odvisnimi druæbami,
·  med odvisnimi druæbami samimi.

IzloËitev dobiËkov in izgub iz medsebojnih poslovnih razmerij
DobiËki in izgube iz medsebojnih poslovnih razmerij se pojavljajo pri prodaji in nakupu opredmetenih osnovnih 
sredstev, ko je prodajna cena veËja oziroma manjπa od knjigovodske vrednosti teh sredstev. Pri izloËanju 
dobiËkov in izgub iz medsebojnih razmerij upoπtevamo predvsem naËelo gospodarnosti in pomembnosti. 

IzloËitev prihodkov in stroπkov (odhodkov)
Predpostavka obravnavanja skupine kot enotne druæbe zahteva, da se vsi prihodki in vsi stroπki (odhodki), ki se 
nanaπajo na medsebojne poslovne dogodke v skupini, ne izkazujejo v skupinskih raËunovodskih izkazih, zato jih v 
postopku uskupinjevanja izloËimo. 

Pri sestavljanju skupinskih raËunovodskih izkazov smo uporabljali naslednje postopke:
· pobotanje dolgoroËnih finanËnih naloæb obvladujoËe druæbe v odvisne druæbe s sorazmernim delom kapitala 
odvisnih druæb,

· pobotanje terjatev in obveznosti med druæbami v skupini,
· pobotanje prihodkov in odhodkov iz medsebojnih poslovnih dogodkov.

V postopku uskupinjevanja odvisnih druæb upoπtevamo popolno uskupinjevanje, v primeru pridruæenih in skupaj 
obvladovane druæbe pa kapitalsko metodo uskupinjevanja.

Prihodki
Odhodki
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Pobotanje dolgoroËnih finanËnih naloæb obvladujoËe druæbe v odvisne druæbe s kapitalom odvisnih druæb 
Naloæbe obvladujoËe druæbe v kapital odvisnih druæb so bile pobotane v viπini 12.681.872 tisoË SIT s kapitali 
odvisnih druæb v isti viπini. 

Pobotanje terjatev in obveznosti 
V skupinski bilanci stanja so bile pobotane vse medsebojno usklajene poslovne terjatve in obveznosti med 
obvladujoËo druæbo in odvisnimi druæbami ter med samimi odvisnimi druæbami, in sicer v viπini 850.570 tisoË SIT. 

Medsebojne kratkoroËne terjatve in obveznosti iz financiranja so bile pobotane v viπini 1.182.509 tisoË SIT, 
medsebojne dolgoroËne terjatve in obveznosti iz financiranja pa so bile izloËene v viπini 140.441 tisoË SIT.

Pobotanje prihodkov in odhodkov 
»isti prihodki od prodaje predstavljajo prodane poslovne uËinke med obvladujoËo druæbo, odvisnimi druæbami 
in med samimi odvisnimi druæbami ter so bili pobotani v viπini 3.702.911 tisoË SIT s stroπki storitev v enaki viπini. 
FinanËni prihodki in odhodki pa so bili pobotani v vrednosti 39.020 tisoË SIT.
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Pojasnila h konsolidiranemu raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida

Poslovni prihodki skupine v letu 2005 beleæijo 2-odstotno zmanjπanje glede na primerjalno leto.

Pojasnilo 1: Ëisti prihodki od prodaje
Ustvarjeni Ëisti prihodki od prodaje so manjπi za 3 odstotke. Primerljivi podatki leta 2004 vkljuËujejo πe 
πtirimeseËne prihodke iz opravljanja carinskih storitev, ki so v strukturi doseæenih prihodkov od prodaje 
predstavljale dobrih 13 %. Podrobnejπi prikaz doseæenih prihodkov skupine je podan pri poroËanju po odsekih.

Pojasnilo 2: drugi poslovni prihodki
Na poveËanje poslovnega izida iz poslovanja so imeli pomemben vpliv drugi poslovni prihodki, ki v letu 2005 
znaπajo 1.125.885 tisoË SIT in predstavljajo:
·  preseæek prodajne vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo neodpisano vrednostjo v 
vrednosti 724.930 tisoË SIT,

·  prihodke od odprave dolgoroËnih rezervacij za odpravnine preseænim delavcem zaradi vstopa Slovenije v 
Evropsko unijo v viπini 124.022 tisoË SIT,

·  plaËane terjatve, za katere je bil do leta 2004 oblikovan popravek vrednosti terjatev 183.648 tisoË SIT in 
·  druge prihodke (predvsem iz prejetih odπkodnin) v viπini 93.285 tisoË SIT.

V primerjavi s poslovnim letom 2004 so se drugi poslovni prihodki poveËali za 686.753 tisoË SIT. Na to je vplivalo 
predvsem poveËanje:
·  prihodkov iz naslova preseæka prodajne vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo 
neodpisano vrednostjo v vrednosti (viπji za 573.628 tisoË SIT) in

·  prihodkov od odprave dolgoroËnih rezervacij iz naslova odpravnin preseænim delavcem (viπji za 
  124.022 tisoË SIT).

Pojasnilo 3: stroπki blaga, materiala in storitev
K zmanjπanju postavke za 706.896 tisoË SIT v primerjavi z letom 2004 so najveË prispevali
stroπki storitev, ki so manjπi za 2 %. 

Pojasnilo 4: stroπki porabljenega materiala
Stroπki porabljenega materiala so manjπi za 6 %, Ëeprav v strukturi poslovnih odhodkov ohranjajo enako 
strukturno udeleæbo. Nanaπajo se predvsem na stroπke goriva za tovorna in ostala vozila, stroπke kuriva za 
ogrevanje, stroπke materiala za vzdræevanje in ËiπËenje, stroπke pisarniπkega materiala ...

Pojasnilo 5: stroπki storitev

Tabela 16
Stroπki storitev
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Direktni stroπki 28.742.428 28.796.876 100

Ostali stroπki storitev 4.771.479 5.270.786 91

Stroπki storitev 33.513.907 34.067.662 98

Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida
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V strukturi stroπkov storitev predstavljajo direktni stroπki (stroπki dobaviteljev, neposredno povezani z 
opravljanjem storitev) kar 86 odstotkov in ostajajo na enaki ravni kot v preteklem poslovnem letu.. 

Pojasnilo 6: stroπki dela

Tabela 17
Stroπki dela
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Stroπki plaË 6.494.243 7.066.372 92

Stroπki socialnih zavarovanj 1.293.953 1.411.313 92

a) Stroπki za pokojninsko zavarovanje 505.914 625.374 81

b) Stroπki za ostala socialna zavarovanja 788.039 785.939 100

Drugi str. dela 1.326.239 1.425.668 93

a) Regres 276.818 345.241 80

b) Prevoz in prehrana 654.688 705.211 93

c) Ostali stroπki dela 394.733 375.216 105

Stroπki dela 9.114.435 9.903.353 92

Stroπki dela so manjπi za 8 odstotkov, k Ëemur so z istim odstotkom prispevali tudi stroπki plaË, ki predstavljajo 13 
odstotkov celotnih poslovnih odhodkov skupine.

Pojasnilo 7: odpisi vrednosti

Tabela 18
Odpisi vrednosti
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Odpisi vrednosti (a+b) 3.163.822 2.692.358 118

a Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstvev in opredmetenih osnovnih sredstvev

2.557.979 2.516.541 102

b Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 605.843 175.817 345

Glede na poslovno leto 2004 kategorija odpisov izkazuje 18-odstotno poveËanje, kar je rezultat predvsem veËjih 
odpisov in popravkov vrednosti obratnih sredstev. V letoπnjem letu gre pri tej kategoriji za dve znaËilnosti, in 
sicer za spremembo v naËinu prikazovanja plaËanih terjatev, za katere je bil predhodno oblikovan popravek 
vrednosti, in spremembo ocene pri upoπtevanju oblikovanja popravka vrednosti terjatev. 
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V primerljivem obdobju smo v kategoriji prikazovali pobotan znesek, kot razliko med novooblikovanim 
popravkom vrednosti in plaËanimi terjatvami, ki so bile v predhodnih letih v popravku vrednosti. V poslovnem 
letu 2005 pa navedene plaËane terjatve izkazujemo med drugimi poslovnimi prihodki, novooblikovan popravek 
vrednosti pa med odpisi vrednosti. »e bi v letu 2005 odhodke prikazovali na pobotan naËin, bi znaπali 422.195 
tisoË SIT. Zaradi neizvedljivosti ne prikazujemo uËinka spremembe ocene za slabitev terjatev na poslovni izid.

Pojasnilo 8: drugi poslovni odhodki

Tabela 19
Drugi poslovni odhodki
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Prispevek za mestno zemljiπËe 254.752 244.300 104

Donacije 6.119 8.805 69

Ostali poslovni odhodki 581.221 623.229 93

Drugi poslovni odhodki 842.092 876.335 96

Drugi poslovni odhodki so niæji za 4 %, v poslovnih odhodkih pa predstavljajo 2-odstotno udeleæbo.

Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida
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Tabela 20
Prikaz poslovnih odhodkov po naravnih vrstah
(v 000 SIT)

2005 v % 2004 v %
I 

05/04

1 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b) 35.976.349 73 % 36.683.245 73 % 98

a Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 
ter stroπki porabljenega materiala

2.462.442 5 % 2.615.583 5 % 94

b Stroπki storitev 33.513.907 68 % 34.067.662 68 % 98

2 Stroπki dela (a+b+c) 9.114.435 19 % 9.903.353 20 % 92

a Stroπki plaË 6.494.243 13 % 7.066.372 14 % 92

b Stroπki socialnih zavarovanj 1.293.953 3 % 1.411.313 3 % 92

1) Stroπki za pokojninsko zavarovanje 505.914 1 % 625.374 1 % 81

2) Stroπki za ostala socialna zavarovanja 788.039 2 % 785.939 2 % 100

c Drugi stroπki dela 1.326.239 3 % 1.425.668 3 % 93

3 Odpisi vrednosti (a+b) 3.163.822 6 % 2.692.358 5 % 118

a Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstvev in opredmetenih osnovnih sredstvev

2.557.979 5 % 2.516.541 5 % 102

b Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 605.843 1 % 175.817 0 % 345

4 Drugi poslovni odhodki 842.092 2 % 876.335 2 % 96

5 Stroπki in odhodki (1 do 4) 49.096.698 100% 50.155.291 100% 98

Stroπki blaga, materiala in storitev so kljub zmanjπanju za 2 odstotka ohranili enako strukturno udeleæbo, 
medtem ko stroπki dela beleæijo poslabπanje strukturne udeleæbe za odstotno toËko na raËun kategorije odpisov 
vrednosti.

Pojasnilo 9: poslovni izid iz poslovanja
Skupina je dosegla poslovni izid iz poslovanja v vrednosti 1.523.387 tisoË SIT, kar pomeni 17-odstotno poveËanje 
glede na primerljivo lansko leto tudi zaradi pomembnega vpliva zniæanja odhodkovnih kategorij. 

Pojasnilo 10: poslovni izid iz rednega poslovanja
Ustvarjen poslovni izid z vrednostjo 3.166.050 tisoË SIT je rezultat poslovne in finanËne dejavnosti in je na enaki 
ravni kot prejπnje poslovno leto, kar je posledica doseæenih niæjih finanËnih prihodkov iz drugih naloæb kot v 
preteklem letu.
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Tabela 21
FinanËni prihodki in odhodki 
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

1. FinanËni prihodki iz deleæev 1.561.816 1.884.295 83

 FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih druæbah 33.897 1.234 2.747

 FinanËni prihodki iz deleæev v drugih druæbah (dividende) 317.793 231.230 137

 FinanËni prihodki iz drugih naloæb 1.210.126 1.651.831 73

2. FinanËni prihodki iz danih posojil 92.442 276.010 33

3. FinanËni prihodki iz poslovnih terjatev 499.102 951.146 52

5. Skupaj finanËni prihodki (1+2+3) 2.153.360 3.111.451 69

6. FinanËni odhodki iz oslabitve in odpisov finanËnih naloæb 53.348 2.401 2.222

7. FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti 333.790 905.696 37

 FinanËni odhodki iz posojil, prejetih od bank in drugih 333.413 282.494 118

 FinanËni odhodki iz drugih finanËnih obveznosti 377 623.202 -

8. FinanËni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meniËnih obveznosti 123.559 330.504 37

9. Skupaj finanËni odhodki (6+7+8) 510.697 1.238.601 41

Poslovni izid iz finanËnega delovanja (5-9) 1.642.663 1.872.850 88

DobiËek iz teËajnih razlik v poslovnem izidu v letu 2005 je znaπal 164.012 tisoË SIT.

Pojasnilo 11: odmerjeni davek
V letu 2005 je ugotovljena davËna obveznost skupine dosegla viπino 1.277.295 tisoË SIT in je viπja od lanskoletne 
za 67 odstotkov. Kar 78 odstotkov davËne obveznosti odpade na obvladujoËo druæbo. Vzrok za poveËanje davËne 
obveznosti je predvsem v viπjih davËno nepriznanih odhodkih in manjπih priznanih davËnih olajπavah.

Pojasnilo 12: odloæeni davek

Tabela 22
Dejanska davËna obremenitev skupine 
(v 000 SIT)

2005 2004

Odmerjeni davek (postavka 20 v izkazu poslovnega izida) 1.277.295 766.011

Odloæeni davek (postavka 21 v izkazu poslovnega izida) -411.550 -146.664

Skupaj 865.745 619.347

Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida
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Tabela 23
Razmerje med odhodki/prihodki za davke in raËunovodskim dobiËkom
(v 000 SIT)

2005

a) DobiËek iz poslovanja pred davki 3.166.050

b) Davek, izraËunan na podlagi davËne stopnje, predpisane z nacionalno zakonodajo 746.238

c) Dejanska davËna obremenitev (odmerjeni davek + odloæeni davek) 865.745

d) Razlika za uskladitev (b-c) -119.507

Odmerjeni davek se razlikuje od teoretiËno izraËunanega davka na podlagi tehtane povpreËne dejanske stopnje, 
ki znaπa 23,57 %, za 119.507 tisoË SIT. Uporabljena (efektivna) davËna stopnja znaπa 27 %.

Tabela 24
Pojasnilo razlike za uskladitev (toËka d v zgornji tabeli)
(v 000 SIT)

2005

Razlika za uskladitev iz naslova: 

· vpliv izgub odvisnih druæb na davek 75.708

· prihodkov v izkazu poslovnega izida, ki niso obdavËeni -67.553

· vpliv davka pridruæenih podjetji -7.989

· prihodkov, ki so obdavËeni in niso v raËunovodskem dobiËku 803

· odhodkov, ki niso davËno priznani 207.293

· izkoriπËenih davËnih olajπav 110.401

· uveljavljenih davËnih olajπav -199.156

Skupaj razlika za uskladitev 119.507

Odloæeni davek, ki se nanaπa na odloæeno obveznost v breme kapitala (iz naslova prevrednotenja za prodajo 
razpoloæljivih sredstev), na dan 31. 12. 2005 znaπa 1.515.358 tisoË SIT. 

Pojasnilo 13: Ëisti poslovni izid skupine 
Ustvarjeni Ëisti poslovni izid skupine v letu 2005 je doseæen v viπini 2.300.305 tisoË SIT, od katerega odpade na 
veËinskega lastnika 2.215.480 tisoË SIT, na manjπinskega pa 84.825 tisoË SIT.
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Tabela 25
»isti poslovni izid skupine 
(v 000 SIT)

Zap.
πt. 2005 2004

I
05/04

1. Poslovni izid iz poslovanja 1.523.387 1.305.905 117

2. Poslovni izid iz financiranja 1.642.663 1.872.850 88

3. Davek iz dobiËka (skupaj z odloæenimi davki) 865.745 619.347 140

4. Skupaj (1+2-3) 2.300.305 2.559.408 90

4.a. »isti poslovni izid manjπinskih lastnikov 84.825 76.484 111

4.b »isti poslovni izid veËinskega lastnika 2.215.480 2.482.924 89

Pojasnilo 13a: osnovni Ëisti dobiËek na delnico
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je izraËunan kot: Ëisti poslovni izid, ki se nanaπa na navadne delniËarje 
obvladujoËe druæbe / tehtano povpreËno πtevilo v obraËunskem obdobju uveljavljajoËih se navadnih delnic 
((2.215.480 tisoË SIT / 7.902.413 delnic))*1000 SIT.
Kazalnika popravljalnega Ëistega dobiËka na delnico ne izraËunavamo, ker obvladujoËa druæba ne razpolaga s 
popravljalnimi moænostnimi (potencialnimi) navadnimi delnicami. 

Pojasnilo 13b: informacije po obmoËnih odsekih

Tabela 26
Informacije po obmoËnih odsekih
(v 000 SIT)

ObmoËje 
EU 2005

ObmoËje 
EU 2004

ObmoËje 
izven EU 

2005

ObmoËje 
izven EU 

2004

IzloËitve 
2005

IzloËitve 
2004

Skupaj EU in 
izven EU  

2005

Skupaj EU in 
izven EU  

2004

Prihodki

Prihodki od poslov z 
drugimi odseki

836.221 463.261 463.141 679.059 1.299.362 1.142.320 0 0

Prihodki od zunanjih 
odjemalcev

38.688.637 40.178.523 10.805.563 10.843.541 49.494.200 51.022.064

Skupaj prihodki 39.524.858 40.641.784 11.268.704 11.522.600 1.299.362 1.142.320 49.494.200 51.022.064

Poslovni izid odsekov 
(iz poslovanja)

533.194 420.710 990.193 885.195 1.523.387 1.305.905

DobiËek iz poslovanja (iz 
rednega delovanja)

1.943.448 2.255.559 1.222.602 923.196 3.166.050 3.178.755

Odhodki za obresti 192.541 154.430 140.872 128.064 333.413 282.494

Prihodki za obresti 89.205 205.646 3.237 70.364 92.442 276.010

Davek iz dobiËka (skupaj 
z odloæenimi davki)

657.020 414.164 208.725 205.173 865.745 619.337

Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida
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ObmoËje 
EU 2005

ObmoËje 
EU 2004

ObmoËje 
izven EU 

2005

ObmoËje 
izven EU 

2004

IzloËitve 
2005

IzloËitve 
2004

Skupaj EU in 
izven EU  

2005

Skupaj EU in 
izven EU  

2004

»isti dobiËek 1.286.428 1.695.214 1.013.877 864.194 2.300.305 2.559.408

Druge informacije

Sredstva odsekov 56.852.559 53.409.591 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 62.912.948 64.618.257

Naloæbe v pridruæena podjetja 
po kapitalski metodi

781.671 673.117 781.671 673.117

Celotna sredstva skupine 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Obveznosti odsekov 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Celotne obveznosti skupine 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Naloæbe v opredemetena 
in neopredmetena 
dolgoroËna sredstva - celotna 
nabavna vrednost

3.178.983 4.079.463 1.707.344 5.400.000 4.886.327 9.479.463

Amortizacija za nove 
naloæbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva

144.411 90.469 37.103 84.800 181.514 175.268

Amortizacija in drugi 
odpisi neopredmetenih 
in opredmetenih 
osnovnih sredstev

1.926.999 2.008.981 630.980 507.560 2.557.979 2.516.541

Nedenarni odhodki, razen 
amortizacije, ki so vkljuËeni 
odhodke v odseka

423.923 131.151 181.920 44.666 605.843 175.817

V skupini Intereuropa so obmoËni odseki opredeljeni kot : obmoËje Evropske unije in obmoËje izven Evropske 
unije.
Pojasnilo 13c: informacije po podroËnih odsekih 

Tabela 27
Informacije po podroËnih odsekih
(v 000 SIT)

Kopenski promet Terminalske storitve Carinske storitve Pomorski promet ZraËni promet Ostale storitve Skupina

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Prihodki od zunanjih 
odjemalcev

25.454.731 26.349.883 4.698.996 4.879.161 4.925.013 6.619.788 10.556.347 9.544.057 2.861.932 2.650.730 997.181 978.445 49.494.200 51.022.064

Knjigovodska 
vrednost sredstev

11.883.266 10.405.688 22.789.609 21.933.998 5.131.762 6.182.559 3.073.852 2.842.542 1.614.070 1.752.108 19.202.058 22.174.478 63.694.618 65.291.374

Nabavna vrednost 
pridobljenih sredstev

1.294.592 1.197.649 2.244.526 7.391.321 159.667 145.587 96.847 17.956 162.177 149.243 928.519 577.707 4.886.327 9.479.463

Deleæ prihodkov od 
zunanjih odjemalcev po 
obmoËjih odjemalcev 

Evropa 78% 80% 65% 63% 44% 37% 59% 66% 71% 76% 28% 31% 68% 69%

Izven Evrope 22% 20% 35% 37% 56% 63% 41% 34% 29% 24% 72% 69% 32% 31%
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ObmoËje 
EU 2005

ObmoËje 
EU 2004

ObmoËje 
izven EU 

2005

ObmoËje 
izven EU 

2004

IzloËitve 
2005

IzloËitve 
2004

Skupaj EU in 
izven EU  

2005

Skupaj EU in 
izven EU  

2004

»isti dobiËek 1.286.428 1.695.214 1.013.877 864.194 2.300.305 2.559.408

Druge informacije

Sredstva odsekov 56.852.559 53.409.591 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 62.912.948 64.618.257

Naloæbe v pridruæena podjetja 
po kapitalski metodi

781.671 673.117 781.671 673.117

Celotna sredstva skupine 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Obveznosti odsekov 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Celotne obveznosti skupine 57.634.230 54.082.708 18.605.214 17.434.830 12.544.825 6.226.164 63.694.618 65.291.374

Naloæbe v opredemetena 
in neopredmetena 
dolgoroËna sredstva - celotna 
nabavna vrednost

3.178.983 4.079.463 1.707.344 5.400.000 4.886.327 9.479.463

Amortizacija za nove 
naloæbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva

144.411 90.469 37.103 84.800 181.514 175.268

Amortizacija in drugi 
odpisi neopredmetenih 
in opredmetenih 
osnovnih sredstev

1.926.999 2.008.981 630.980 507.560 2.557.979 2.516.541

Nedenarni odhodki, razen 
amortizacije, ki so vkljuËeni 
odhodke v odseka

423.923 131.151 181.920 44.666 605.843 175.817

V skupini Intereuropa so obmoËni odseki opredeljeni kot : obmoËje Evropske unije in obmoËje izven Evropske 
unije.
Pojasnilo 13c: informacije po podroËnih odsekih 

Tabela 27
Informacije po podroËnih odsekih
(v 000 SIT)

Kopenski promet Terminalske storitve Carinske storitve Pomorski promet ZraËni promet Ostale storitve Skupina

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Prihodki od zunanjih 
odjemalcev

25.454.731 26.349.883 4.698.996 4.879.161 4.925.013 6.619.788 10.556.347 9.544.057 2.861.932 2.650.730 997.181 978.445 49.494.200 51.022.064

Knjigovodska 
vrednost sredstev

11.883.266 10.405.688 22.789.609 21.933.998 5.131.762 6.182.559 3.073.852 2.842.542 1.614.070 1.752.108 19.202.058 22.174.478 63.694.618 65.291.374

Nabavna vrednost 
pridobljenih sredstev

1.294.592 1.197.649 2.244.526 7.391.321 159.667 145.587 96.847 17.956 162.177 149.243 928.519 577.707 4.886.327 9.479.463

Deleæ prihodkov od 
zunanjih odjemalcev po 
obmoËjih odjemalcev 

Evropa 78% 80% 65% 63% 44% 37% 59% 66% 71% 76% 28% 31% 68% 69%

Izven Evrope 22% 20% 35% 37% 56% 63% 41% 34% 29% 24% 72% 69% 32% 31%

Pojasnilo 13d: doloËene druge informacije

Povezane stranke

Povezane stranke v skupini so: 
·  odvisne druæbe,
·  pridruæene druæbe,
·  skupni podvigi v obliki skupaj obvladovanega podjetja,
·  kljuËno ravnateljsko osebje povezanih druæb skupine.

KljuËno ravnateljsko osebje v Intereuropi d.d. so Ëlani uprave, v odvisnih druæbah pa Ëlani uprave ali glavni 
direktor, Ëe druæbe nimajo uprave. 

Tabela 28
Viπina nadomestil kljuËnega ravnateljskega osebja 
(v 000 SIT)

2005 2004

KratkoroËni zasluæki (plaËa s prispevki za socialno zavarovanje, letni in 
bolniπki dopust, deleæi v dobiËku, nedenarni zasluæki (bonitete))

425.405 454.495

Odpravnine iz poslovnih razlogov 32.116 0

Skupaj 457.521 454.495

Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida
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Tabela 29
Prihodki od prodaje storitev
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Pridruæena podjetja 1.984 2.048 97

Skupaj obvladovana druæba 34.004 0 -

»lani Uprave 0 0 -

Tabela 30
Prihodki iz najemnin
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Pridruæena podjetja 73.873 61.700 120

Skupaj obvladovana druæba 2.206 0 -

»lani Uprave 441 439 100

Tabela 31
Stroπki storitev
(v 000 SIT)

2005 2004
I

05/04

Pridruæena podjetja 10.641 11.160 95

Skupaj obvladovana druæba 774.187 0 -

»lani uprave 0 0 -
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Pojasnila h 
konsolidiranemu 
raËunovodskemu izkazu 
poslovnega izida

Tabela 32
Stanje terjatev 
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I

05/04

Pridruæena podjetja 28.978 4.150 698

Skupaj obvladovana druæba 23.987 0 -

»lani uprave 0 0 -

Tabela 33
Stanje obveznosti 
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I

05/04

Pridruæena podjetja 73.328 73.076 100

Skupaj obvladovana druæba 358.304 0 -

»lani uprave 0 0 -

Nobena od zgoraj navedenih obveznosti ni zavarovana. V povezavi z njimi tudi ni izdano ali prejeto nobeno 
jamstvo. Obveznosti do pridruæenih druæb so obiËajno poravnane z medsebojno kompenzacijo. Obveznosti 
do skupaj obvladovane druæbe pa se obiËajno poravnavajo z nakazili, asignacijami oziroma medsebojnimi 
kompenzacijami.

Posli s povezanimi strankami so bili opravljeni po trænih pogojih. 

Poroπtva, ki jih je obvladujoËa druæba dala bankam za posojila odvisnim druæbam, na dan 31.12.2005 znaπajo 
5.786.260 tisoË SIT.
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Pojasnilo 14: dolgoroËna sredstva 
DolgoroËna sredstva predstavljajo 76 % vseh sredstev in so v primerjavi s preseËnim dnem primerjalnega leta 
manjπa za 5 %, predvsem zaradi vpliva amortizacije in odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev ter dolgoroËnih 
finanËnih naloæb.

Pojasnilo 15: neopredmetena sredstva 

Tabela 34
Gibanje neopredmetenih sredstev (brez predujmov in A»R) v letu 2005
(v 000 SIT)

DolgoroËne premoæenjske 
pravice, licence

Dobro ime DolgoroËni odloæeni 
stroπki razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 991.290 1.278.570 210.677 2.480.537

PoveËanja 172.691 0 113.189 285.880

Zmanjπanja 482.301 22.791 117.649 622.741

Slabitev 0 12.249 0 12.249

Stanje 31. 12. 681.680 1.243.530 206.217 2.131.427

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 536.215 0 30.851 567.066

PoveËanja (iz naslova amortizacije) 137.093 0 38.014 175.107

Zmanjπanja iz naslova odtujitve 369.175 0 49.793 418.968

Stanje 31. 12. 304.133 0 19.072 323.205

TeËajne razlike iz otvoritve -3.207 0 0 -3.207

TeËajne razlike iz dobrega imena 0 162 0 162

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 451.869 1.278.570 179.826 1.910.265

Stanje 31. 12. 377.548 1.243.692 187.145 1.808.385

Na gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev vplivajo zmanjπanja zaradi amortizacije in odpisov. Na 
poveËanje kategorije pa ima preteæni vpliv poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev obvladujoËe druæbe. 
DolgoroËne premoæenjske pravice in licence ter dolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja imajo konËno dobo 
koristnosti. Knjigovodska vrednost dobrega imena, ki nima konËne dobe koristnosti, pa se letno pregleduje in 
odpisuje za oslabitev, Ëe se πteje, da je to potrebno.

Na obravnavani preseËni dan skupina Intereuropa nima nikakrπnih finanËnih obveznosti zaradi nakupa 
neopredmetenih sredstev.

Dobro ime je bilo oslabljeno v viπini 12.249 tisoË SIT.

Pojasnila h konsolidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
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Pojasnilo 16: opredmetena osnovna sredstva

Tabela 35
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev (brez predujmov) v letu 2005
(v 000 SIT)

ZemljiπËa in zgradbe Opredmetena osnovna sredstva 
v izgradnji in izdelavi

ZemljiπËa Zgradbe Stavbne 
pravice

Druge 
naprave in 

oprema

ZemljiπËa Zgradbe Druga 
naprava in 

oprema

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 4.986.760 30.958.063 46.651 15.007.643 0 3.034.510 20.036 54.053.663

PoveËanja 260 6.735.495 0 1.339.436 260 2.521.311 2.078.876 12.675.639

Zmanjπanja 498.323 1.820.931 16.039 2.640.104 260 5.334.140 1.901.311 12.211.109

Zmanjπanje 
za prenos na 
naloæbene 
nepremiËnine 
in prodajo

101.276 498.097 0 0 0 0 0 396.821

Zmanjπanje za 
prenos na sredstva 
za prodajo 

0 460.218 0 0 0 0 0 460.218

Stanje 31. 12. 4.589.973 34.914.312 30.612 13.706.975 0 221.679 197.602 53.661.154

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 0 10.226.882 45.089 9.929.192 0 0 0 20.201.163

PoveËanja 
(iz naslova 
amortizacije)

0 964.577 169 1.297.715 0 0 0 2.262.460

Zmanjπanje iz 
naslova odtujitve

0 674.487 16.039 2.401.448 0 0 0 3.091.974

Zmanjπanje 
za prenos na 
naloæbene 
nepremiËnine

0 245.174 0 0 0 0 0 -245.174

Zmanjπanje za 
prenos na sredstva 
za prodajo

0 201.196 0 0 0 0 201.196

Stanje 31. 12. 0 10.560.950 29.219 8.825.459 0 0 0 19.415.628

TeËajne razlike -12.604 -198.033 0 0 0 -118.101 0 -328.738

Neodpisana 
vrednost

Stanje 1. 1. 4.974.156 20.533.148 1.562 5.078.451 0 2.916.409 20.036 33.523.762

Stanje 31. 12. 4.589.973 24.353.362 1.393 4.881.517 0 221.679 197.602 34.245.526

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005



152

Na gibanje opredmetenih osnovnih sredstev so vplivale nove nabave, prodaja in amortizacija omenjenih 
sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2004 so se, kljub amortizaciji in prodaji sredstev v obvladujoËi 
druæbi, zaradi novih vlaganj v skladiπËne prostore poveËala za 19 %. Druga naprava in oprema se je zmanjπala za 4 
odstotne toËke, zaradi odtujitve.

Na dan 31. 12. 2005 znaπajo obveznosti za prejete kredite, ki so bili namenjeni za opredmetena osnovna sredstva, 
6.537.096 tisoË SIT, poslovne obveznosti za opredmetena osnovna sredstva pa znaπajo 426.032 tisoË SIT.

Opredmetena osnovna sredstva so v viπini 1.217.910 tisoË SIT zastavljena kot jamstvo za dolgove. Drugih pravnih 
omejitev za razpolaganje z njimi ni. 

Pojasnilo 17: naloæbene nepremiËnine

Tabela 36
Gibanje naloæbenih nepremiËnin v letu 2005
(v 000 SIT)

31. 12. 2005

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 4.440.550

PoveËanja 1.285.594

Zmanjπanja 888.774

Stanje 31. 12. 4.837.370

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 1.574.508

PoveËanja (iz naslova amortizacije) 136.225

Zmanjπanja 381.400

Stanje 31. 12. 1.329.334

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2.866.042

Stanje 31. 12. 3.508.037
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Amortizacijske stopnje, ki jih uporabljamo za naloæbene nepremiËnine, se za gradbene objekte gibljejo v razponu 
od 2,50 do 5,00 %.

Vrednotenje nepremiËnin smo opravili na podlagi træne vrednosti objektov, ki se odraæa v trenutno veljavnih 
cenah na posameznih lokacijah, in stanja objektov. Odvisno od specifiËnosti lokacije in stanja objektov 
vkljuËujemo zunanjega strokovnjaka oz. cenilca. Pri morebitni prodaji objekta, menimo, je moæno iztræiti od 100 
do 110 % knjigovodske vrednosti (odvisno od lokacije, stanja objekta, starosti in trænih razmer).

Tabela 37
Prihodki in odhodki od naloæbenih nepremiËnin
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

A. Prihodki od najemnin naloæbenih nepremiËnin 457.832 308.689 148

B. Neposredni poslovni odhodki od naloæbenih nepremiËnin 135.770 125.525 108

B.1) Neposredni poslovni odhodki, ki so ustvarili prihodke 135.770 125.525 108

B.2) Neposredni poslovni odhodki, ki niso povzroËili prihodkov 0 0 -

C. DobiËek ob prodaji naloæbenih nepremiËnin 282.563 0 -

Skupaj (A-B+C) 604.625 183.164 330

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005
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Pojasnilo 18: dolgoroËne finanËne naloæbe
V poslovnem letu beleæimo zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb za 25 % (oziroma za 2.900.425 tisoË SIT). Na 
zmanjπanje je vplivala predvsem prodaja naloæbe v delnice druæbe Simobil d.d. 

Tabela 38
Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb v letu 2005 
(v 000 SIT)

Druge delnice in deleæi

Dolgo-
roËna dana 

posojila

Delnice in 
deleæi v 

pridruæenih 
druæbah

FinanËna 
sredstva 

po poπteni 
vrednosti 

skozi 
poslovni izid

Za prodajo 
razpoloæljiva 

finanËna 
sredstva

FinanËne 
naloæbe po 

nabavni 
vrednosti

FinanËne 
naloæbe v 

posesti do 
zapadlosti 

v plaËilo 
(obveznice)

Skupaj

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 104.407 673.117 0 9.485.962 523.558 761.180 11.548.224

PoveËanje

Nakupi 6.725 36.000 0 285.945 307.080 0 635.749

Pripis obresti in teËajne razlike 0 0 0 0 0 22.950 22.950

PripadajoËi dobiËki po 
kapitalski metodi

0 90.554 0 0 0 0 90.554

Prenos med postavkami 0 0 41.818 -41.818 0 0 0

Skupaj poveËanje 6.725 126.554 41.818 244.127 307.080 22.950 749.253

Zmanjπanje

Prodaja 4.062 18.000 0 2.441.749 317.988 0 2.781.799

Prevrednotenja na 
poπteno vrednost

0 0 0 83.059 0 0 83.059

TeËajne razlike -2.758 0 -1.170 -17.153 1.246 0 -19.835

Prenos na kratkoroËne 
finanËne naloæbe

20.526 0 0 0 0 784.131 804.657

Skupaj zmanjπanje 21.830 18.000 -1.170 2.507.655 319.234 784.131 3.649.679

Skupaj

Otvoritvena vrednost 104.407 673.117 0 9.485.962 523.558 761.180 11.548.224

PoveËanje 6.725 126.554 41.818 244.127 307.080 22.950 749.253

Zmanjπanje 21.830 18.000 -1.170 2.507.655 319.234 784.131 3.649.679

Stanje 31. 12. 89.302 781.671 42.988 7.222.434 511.404 0 8.647.799
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Deleæi v pridruæenih druæbah in skupaj obvladovani druæbi
Deleæi v pridruæenih druæbah znaπajo na dan bilance stanja 781.671 tisoË SIT. Nanaπajo se na: 
· deleæ v druæbi Adriafin d.o.o., Vojkovo nabreæje 30, Koper (725.909 tisoË SIT), in
· deleæ v druæbi AC-Interauto d.o.o., Vojkovo nabreæje 32, Koper (29.573 tisoË SIT).

V letu 2005 posedujemo πe naloæbo v skupaj obvladovano druæbo, Intereuropa-FLG d.o.o., Letaliπka 35, Ljubljana 
(26.189 tisoË SIT).

Deleæe v pridruæenih in skupaj obvladovanih druæbah smo v letu 2005 poveËali upoπtevajoË kapitalsko metodo za 
pripadajoËi Ëisti dobiËek, in sicer:

Tabela 39
PoveËani deleæi v pridruæenih in skupaj obvladovanih druæbah v letu 2005, upoπtevajoË kapitalsko metodo za 
pripadajoËi Ëisti dobiËek (v 000 SIT)

za leto 2004 za leto 2005

AC-Interauto, d.o.o., Koper 737 600

Adriafin, d.o.o., Koper 55.920 25.108

Intereuropa-FLG, d.o.o. - 8.189

Skupaj 56.657 33.897

Za prodajo razpoloæljiva sredstva

Tabela 40
Træljive vrednostnice so prikazane po træni vrednosti. 
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I 

05/04

Poπtena vrednost, doloËena neposredno z 
upoπtevanjem cen na delujoËem trgu

1.187.587 1.358.182 87

Poπtena vrednost, doloËena z metodo vrednotenja 6.034.847 8.127.780 74

Skupaj 7.222.434 9.485.962 76

Celoten znesek naloæb, katerih poπtena vrednost je doloËena z metodo vrednotenja, predstavlja naloæba v 
delnice Banke Koper d.d. na dan 31. 12. 2005, na primerljivi preseËni dan pa πe naloæbe v delnice druæbe Simobil 
d.d. Poπtena vrednost naloæbe v delnice banke Koper d.d. je doloËena v skladu s pogodbo o prodaji teh delnic 
banki San Paolo Imi, Spa, v viπini 6.034.847 tisoË SIT. Z navedeno pogodbo je dogovorjeno, da lahko druæba 
Intereuropa d.d. po 30. 6. 2006 navedene delnice proda po ceni 102 tisoË SIT za delnico, poveËani za obresti, ki jih 
bo Banka Koper d.d. plaËevala za depozite nad eno leto, in zmanjπani za dividende, izplaËane v Ëasu do prodaje 
delnic. Pogodba je izvrπljiva ob pogoju, da banka San Paolo Imi, Spa, pridobi dovoljenje Banke Slovenije za nakup 
veËinskega deleæa v Banki Koper d.d. Na podlagi pogajanj se priËakuje, da bo pogodba podaljπana, torej da ne 
bo izvrπena v poslovnem letu 2006. Z vsemi 53.125 delnicami Banke Koper Intereuropa d.d. ni smela razpolagati 
vse do vkljuËno 31. 12. 2005. Prepoved razpolaganja je bila v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev vpisana v korist Banke Slovenije. 

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005



156

Tabela 41
Gibanje preseæka iz prevrednotenja za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev:

ZaËetno stanje 1. 1. 2005 5.407.820

Izguba, pripoznana neposredno v kapitalu -83.059

Znesek, odstranjen iz preseæka iz prevrednotenja in pripoznan 
v prihodkih (pri prodaji finanËnih naloæb)

-1.064.389

Odprava obveznosti za odloæene davke 287.242

KonËno stanje 31. 12. 2005 4.547.614

Preteæni del odprave preseæka iz prevrednotenja za prodajo razpoloæljivih finanËnih sredstev se nanaπa na 
prodajo naloæbe v delnice druæbe Simobil d.d. Intereuropa d.d. je 7. 12. 2005 z ostalimi manjπinskimi delniËarji 
druæbe Simobil podpisala dogovor s kupcem Mobilkom Austria o predËasni (to je pred iztekom roka, ki je v 
zaËetku julija 2007) prodaji 509.129 (5,475 %) delnic Simobila v skupni vrednosti 9.371.286,87 EUR. Dogovorjena 
diskontna stopnja znaπa 5,5 odstotka letno od dneva plaËila (isti dan, kot je bil podpisan dogovor) do dneva 
zapadlosti, to je 2. julija 2007. Prodaja se je zgodila v skladu z naloæbenimi naËrti Intereurope, ki se usmerja v 
πiritev na podroËju svoje osnovne dejavnosti.

Naloæbe po nabavni vrednosti 
Naloæbe po nabavni vrednosti predstavljajo naloæbe v delnice, ki nimajo objavljene træne cene na delujoËem trgu, 
in naloæbe v deleæe druæb z omejeno odgovornostjo, katerih poπtene vrednosti ni mogoËe zanesljivo izmeriti.

 

Tabela 42
Naloæbe po nabavni vrednosti 
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004

Naloæbe v delnice 438.487 445.923

Naloæbe v deleæe 72.917 77.635

Skupaj 511.404 523.558
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DobiËek, doseæen pri prodaji finanËnih naloæb, merjenih po nabavni 
vrednosti

Tabela 43
DobiËek, doseæen pri prodaji finanËnih naloæb, merjenih po nabavni vrednosti
(v 000 SIT)

2005

Knjigovodska vrednost naloæb ob prodaji 317.990

Vrednost prodaje 342.190

Pripoznani dobiËek 24.200

DolgoroËne finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 
Na dan 31. 12. 2005 je bil celoten znesek (784.131 tisoË SIT) odplaËne vrednosti dolgoroËnih finanËnih naloæb v 
posesti do zapadlosti, ki predstavljajo obveznice, prenesen med kratkoroËne naloæbe. 

DolgoroËno dana posojila
DolgoroËno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb predstavljajo le 1 % vseh dolgoroËnih finanËnih naloæb. 
Nanaπajo se predvsem na dano posojilo druæbi Cimos d.d.

DolgoroËno dana posojila po zapadlosti

Tabela 44
DolgoroËno dana posojila po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I

05/04

Zapadlost od 1 do 2 let 8.123 18.767 43

Zapadlost od 2 do 3 leta 0 3.630 -

Zapadlost od 3 do 4 leta 56.322 68.121 83

Zapadlost od 4 do 5 let 0 1.169 -

Zapadlost nad 5 let 24.858 12.720 195

Skupaj 89.302 104.407 86

Tehtana povpreËna obrestna mera pri dolgoroËno danih posojilih je 4,32 %.

Na dan 31. 12. 2005 druæba nima v plaËilo zapadlih in πe ne udenarjenih dolgoroËnih finanËnih posojil. Ravno 
tako nima zastavljenih finanËnih sredstev kot varπËine za obveznosti, pripoznane v bilanci stanja, ali za pogojne 
obveznosti. 

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005
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Pojasnilo 19: sredstva za prodajo
Sredstva za prodajo v viπini 259.022 tisoË SIT predstavljajo nepremiËnine, ki so zaradi nezasedenosti namenjene 
prodaji. Izkazane so po knjigovodski vrednosti, ki je niæja od predvidene prodajne vrednosti, zmanjπane za 
predvidene stroπke prodaje. Prodaja navedenih sredstev je predvidena v letu 2006.

Pojasnilo 20: zaloge
V okviru zalog pripoznavamo zaloge pisarniπkega in reklamnega materiala. Na obravnavani preseËni dan znaπajo 
45.535 tisoË SIT. Pri izvedbi popisa zalog niso bili ugotovljeni niti preseæki niti primanjkljaji zalog.

Pojasnilo 21: kratkoroËne finanËne naloæbe

KratkoroËne finanËne naloæbe v posesti do zapadlosti v plaËilo 
Nanaπajo se na depozite (983.514 tisoË SIT) in na kratkoroËni del dolgoroËnih naloæb v obveznice (784.131 tisoË 
SIT).

KratkoroËna dana posojila na podlagi posojilnih pogodb glede na 
zavarovanje 

Tabela 45
KratkoroËna dana posojila na podlagi posojilnih pogodb glede na zavarovanje 

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I

05/04

Zavarovane 333.352 144.496 231

Menice 300.000 144.496 208

Poroπtva 33.352 0 -

Nezavarovane 29.205 13.912 210

Skupaj 362.557 158.408 229

Tabela 46
Tehtana povpreËna obrestna mera pri kratkoroËnih finanËnih naloæbah
(v 000 SIT)

Tehtana povpreËna obrestna mera

na podlagi posojilnih pogodb 4,32 %

obveznice TOM + 5,7 %

depoziti 2,29 %

Pojasnilo 22: poslovne terjatve
DolgoroËne poslovne terjatve v vrednosti 26.618 tisoË SIT predstavljajo predvsem dolgoroËne terjatve iz naslova 
odloæenih davkov (razkrito podrobneje v pojasnilu 27).
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KratkoroËne poslovne terjatve
NajveËji deleæ (90 %) kratkoroËnih poslovnih terjatev predstavljajo terjatve do kupcev, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. V primerjavi s stanjem na zadnji dan primerljivega leta so se poveËale za 1 %, na kar je vplivalo 
predvsem poveËanje kratkoroËnih poslovnih terjatev do kupcev. 

Tabela 47
KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I

05/04

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 12.231.029 11.693.416 105

B. Popravek vrednosti terjatev 1.290.791 1.332.271 97

Neodpisana vrednost (A-B) 10.940.238 10.361.145 106

Odpisanost terjatev (B/A) 11 % 11 % 93

Tabela 48
Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 v %

Nezapadlo 7.099.987 58 %

Zapadlo od 0 do 30 dni 2.287.404 19 %

Zapadlo od 31 do 60 dni 737.072 6 %

Zapadlo od 61 do 90 dni 367.504 3 %

Zapadlo od 91 do 120 dni 195.106 2 %

Zapadlo od 121 do 150 dni 101.260 1 %

Zapadlo od 151 do 180 dni 99.520 1 %

Zapadlo nad 181 dni 1.343.176 11 %

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 12.231.029 100 %

VeËji del terjatev, zapadlih nad 91 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvrπbe, toæbe, steËaje, prisilne poravnave).

Izpostavljenost razliËnemu tveganju pri terjatvah do kupcev obvladujemo z uporabo lastnega bonitetnega 
sistema za domaËe kupce in s preverjanjem bonitetnih ocen, ki jih za tuje kupce pridobivamo pri specializiranih 
druæbah. Na podlagi pridobljenih informacij zahtevamo za komitente slabπih bonitetnih razredov instrumente 
za zavarovanje plaËil (menice, banËne garancije, hipoteke, zastavne pravice na premiËninah in poroπtva).

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005
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KratkoroËne poslovne terjatve do drugih so na preseËni dan 31. 12. 2005 niæje za 374.824 tisoË SIT kot na 
primerjalni preseËni dan, predvsem zaradi v letu 2004 pripoznanih terjatev za vstopni DDV (izvirajoË iz naslova 
nakupa osnovnih sredstev). 

Pojasnilo 23: denarna sredstva
Denarna sredstva znaπajo 858.857 tisoË SIT. Sestavljajo jih sredstva na raËunih, depoziti na odpoklic, denarna 
sredstva v blagajni in denar na poti. Vzroke poveËanj in zmanjπanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2005 
prikazuje izkaz finanËnega izida.

Pojasnilo 24: aktivne Ëasovne razmejitve
Aktivne Ëasovne razmejitve so na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2005 pripoznane v vrednosti 438.216 tisoË SIT. 
Predstavljajo predvsem kratkoroËno nezaraËunane prihodke v viπini nastalih direktnih stroπkov, za katere se 
priËakuje, da jih bo mogoËe pokriti. 

Pojasnilo 25: kapital

Tabela 49
Kapital
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 v % 31. 12. 2004 v %
I

05/04

A. Kapital 42.190.270 100 % 42.546.906 100 % 99

I. Vpoklicani kapital 7.902.413 19 % 7.902.413 18 % 100

II. Kapitalske rezerve 11.838.861 28 % 11.838.861 28 % 100

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 6 % 2.659.005 6 % 100

IV. Preseæek iz prevrednotenja 4.547.614 11 % 5.407.820 13 % 84

V. Preneseni Ëisti poslovni izid 11.952.200 28 % 11.360.014 27 % 105

VI. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.215.480 5 % 2.482.924 6 % 89

VII. Uskupinjevalni popravek kapitala 
(prevedbene teËajne razlike)

312.132 1 % 143.190 0 % 218

VIII. Kapital manjπinskih lastnikov 762.565 2 % 752.679 2 % 101

Osnovni kapital obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto prenosljivih 
imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1000 SIT. Vse delnice so v celoti vplaËane.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
· pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe,
· pravico do dela dobiËka (dividenda),
· pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja po likvidaciji ali steËaju druæbe.

Navadne delnice kotirajo na Ljubljanski borzi od 12. 1. 1998 z oznako IEKG. Borzna cena ene navadne delnice na 
dan 30. 12. 2005 je bila 5.362,84 SIT, na dan 30. 12. 2004 pa je znaπala 7.442,06 SIT. Njena knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2005 je bila 4.663,25 SIT, na dan 31. 12. 2004 pa 4.486,11 SIT.

Na bilanËni preseËni dan, 31. 12. 2005, ima skupina πe za 389.892 tisoË SIT odobrenega in neizkoriπËenega 
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kapitala, in sicer do 27. 2. 2007. V poslovnem letu 2005 obvladujoËa druæba ni izdala delnic za odobreni kapital. 
Druæba nima odkupljenih lastnih delnic in tudi druge druæbe v skupini niso lastnice njenih delnic.

Gibanje kapitala v letu 2005 prikazuje izkaz gibanja kapitala. Pojasnilo 18 prikazuje gibanje preseæka iz 
prevrednotenja finanËnih naloæb.

Pojasnilo 26: rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve
Na dan bilance stanja ima skupina πe 761.902 tisoË SIT neizkoriπËenih dolgoroËnih rezervacij. Gibanje rezervacij 
prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela 50
Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve
(v 000 SIT)

Stanje 1. 1. 2005 Poraba Odprava PoveËanje Stanje 
31. 12 .2005

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 710.338 -75.502 0 0 634.836

Rezervacije za odpravnine preseænim delavcem 
zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo

315.016 -190.994 -124.022 0 0

Rezervacije za potencialne obveznosti iz naslova toæb 0 0 0 47.600 47.600

Druge rezervacije 42.903 0 0 1.470 44.373

DolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve 28.835 -852 0 7.110 35.093

Skupaj 1.097.092 -267.348 -124.022 56.180 761.902

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so izraËunane na podlagi aktuarskih izraËunov na dan 31. 12. 
2004. Glede na majhno fluktuacijo zaposlencev v letu 2005 nismo oblikovali dodatnih rezervacij.

Pri aktuarskem izraËunu se je upoπtevalo:
·  podatke o spolu, starosti, delovni dobi v druæbi, znesek bruto plaËe za december 2004,
·  razliËen naËin izraËuna odpravnin ob upokojitvi (npr. v Republiki Sloveniji dve povpreËni bruto plaËi delavca 
oziroma dve povpreËni bruto plaËi v Republiki Sloveniji; V Srbiji in »rni gori tri povpreËne bruto plaËe v dræavi),

·  razliËna izplaËila jubilejnih nagrad po dræavah,
·  rast plaË zaradi poveËanja delovne dobe po druæbah,
·  fluktuacijo zaposlenih ( v letu 2004 10 %), razliËne pogoje za upokojitev,
·  dodatne predpostavke (letna diskontna obrestna mera 2,75 %, rast povpreËnih plaË).

NeizkoriπËene dolgoroËne rezervacije za odpravnine preseænim delavcem zaradi vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo smo v viπini 124.022 tisoË SIT odpravili, ker po preveritvi Ërpanja rezervacij po predraËunu ni veË osnove za 
obstoj dolgoroËne obveze.

Na obravnavani bilanËni preseËni dan smo zaradi visoke verjetnosti izplaËila odπkodnine pripoznali dolgoroËne 
rezervacije za potencialne obveznosti iz naslova toæb v vrednosti 47.600 tisoË SIT.

DolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve se nanaπajo predvsem na brezplaËno pridobljena opredmetena 
osnovna sredstva, ki imajo æivljenjsko dobo 20 let. Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v viπini stroπkov 
amortizacije.

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005
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Pojasnilo 27: dolgoroËne obveznosti
DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti znaπajo na dan bilance stanja 11 % vseh obveznosti do virov 
sredstev. 

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti
DolgoroËne finanËne obveznosti do bank v viπini 6.274.456 tisoË SIT predstavljajo prejete banËne kredite, 
namenjene vlaganju v opredmetena osnovna sredstva. Krediti so odobreni z gibljivo obrestno mero EURIBOR, 
poveËano za povpreËno maræo 1,9 %. Krediti, pri katerih ni dogovorjene obrestne mere EURIBOR, pa so odobreni s 
povpreËno obrestno mero 5,44 %. 

Tabela 51
DolgoroËne finanËne obveznosti do bank glede na vrsto zavarovanja
(v 000 SIT)

 
31. 12. 2005 31. 12. 2004

I 
 05/04

Zavarovane 6.274.456 5.078.770 124

Hipoteke 1.217.910 347.609 350

Menice 2.369.475 1.276.273 186

Poroπtvo 2.687.071 3.454.888 78

Nezavarovane 0 478.897 -

Skupaj 6.274.456 5.557.667 113

Tabela 52
DolgoroËne finanËne obveznosti do bank po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I 

05/04

Zapadlost od 1 do 2 let 1.846.468 1.963.266 94

Zapadlost od 2 do 3 leta 1.138.999 632.467 180

Zapadlost od 3 do 4 leta 1.428.317 1.042.631 137

Zapadlost od 4 do 5 let 1.352.456 874.808 155

Zapadlost nad 5 let 508.216 1.044.495 49

Skupaj 6.274.456 5.557.667 113

Odloæene terjatve in obveznosti za davek
Odloæene terjatve so na dan 31. 12. 2005 pripoznane v viπini odbitnih zaËasnih razlik iz naslova odhodkov zaradi 
prevrednotenja sredstev in oblikovanih rezervacij. Pogoj za njihovo pripoznanje je obstoj razpoloæljivega 
obdavËljivega dobiËka, ki ga bo moË obremeniti za odbitne zaËasne razlike v prihodnosti.

Odloæene obveznosti za davek so pripoznane za obdavËljive zaËasne razlike pri finanËnih sredstvih, izkazanih po 
poπteni vrednosti.
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Tabela 53
Zneski, prikazani v bilanci stanja:
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004

Odloæene terjatve za davek 23.173 33.766

Odloæene obveznosti za davek (pobotane) 1.292.439 2.001.230

Razlika 1.269.266 1.967.464

Tabela 54
Gibanje nepobotanih odloæenih terjatev in obveznosti v letu 2005

Odloæene obveznosti za davek (nepobotane) Stanje 31. 
12. 2004

V breme 
(dobro) v izkazu 

poslovnega izida

V breme (dobro) 
kapitala

TeËajne razlike Stanje 31. 12. 2005

Rezervacije 309.366 -309.366 0 0 0

Prevrednotenje sredstev 1.802.600 0 -287.242 0 1.515.358

Skupaj 2.111.966 -309.366 -287.242 0 1.515.358

Odloæene terjatve za davek (nepobotane) Stanje 31. 
12. 2004

V breme 
(dobro) v izkazu 

poslovnega izida

V breme (dobro) 
kapitala

TeËajne razlike Stanje 31. 12. 2005

Prevrednotenje sredstev 0 105.253 0 -594 104.659

Rezervacije 144.502 -3.069 0 0 141.433

Skupaj 144.502 102.184 0 -594 246.092

Pojasnilo 28: kratkoroËne obveznosti

Tabela 55
KratkoroËne finanËne obveznosti do bank glede na zavarovanje
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004
I 

05/04

Zavarovane 2.093.424 3.315.617 63

 Hipoteke 0 203.644 -

 Menice 1.676.328 2.859.345 59

 Drugo 417.096 252.628 165

Skupaj 2.093.424 3.315.617 63

Pojasnila h konsolidirani 
bilanci stanja na dan 
31. 12. 2005
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Krediti so odobreni z gibljivo obrestno mero EURIBOR, poveËano za povpreËno maræo 0,74 %. Krediti, pri katerih 
ni dogovorjene obrestne mere EURIBOR, so odobreni s povpreËno obrestno mero 4,09 %. 

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev znaπajo 8.873.124 tisoË SIT. Z banËno garancijo so zavarovane 
le obveznosti za carinske dajatve, ki na dan bilance stanja znaπajo 2.106.688 tisoË SIT. Ostalim dobaviteljem 
instrumentov za zavarovanje plaËil ne izstavljamo, kar lahko pripiπemo naπi dobri bonitetni oceni. V primerjavi s 
stanjem na dan 31. 12. 2004 so se kratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev zmanjπale za 
150.008 tisoË SIT.
 
Druge kratkoroËne poslovne obveznosti v viπini 1.107.880 tisoË SIT predstavljajo obveznosti do zaposlencev za 
plaËe in nadomestila plaË, obveznosti za prispevke in druge obveznosti.

Pojasnilo 29: kratkoroËne rezervacije in pasivne Ëasovne razmejitve 
Preteæni del (90 %) te postavke predstavljajo rezervacije za odpravnine in odπkodnine namesto odpovednega 
roka delavcem iz poslovnih razlogov za leto 2006.

Pojasnilo 30: pogojne obveznosti
Kot pogojne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, in ni verjetno, da 
bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov. Ocenjujemo, da ima skupina na dan 31.12.2005 naslednje 
pogojne obveznosti: 

Tabela 56
Pogojne obveznosti
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 31. 12. 2004 I 05/04

· iz naslova banËnih garancij in danih jamstev 1.315.910 1.278.764 103

· iz naslova toæb 77.665 195.620 40

· D.S.U., druæba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 90.263 90.263 100

NajveËji deleæ (700.000 tisoË SIT) pogojnih obveznosti iz naslova banËnih garancij in danih jamstev predstavlja 
garancijo za zavarovanje v tranzitnem postopku. 

Za izdane garancije so zastavljeni banËni depoziti v viπini 244.038 tisoË SIT.
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Pojasnila h konsolidiranemu izkazu finanËnega izida v 
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005

Pojasnilo 31: prebitek prejemkov pri poslovanju
Prebitek pritokov pri poslovanju kaæe, da je druæba v letu 2005 s poslovno dejavnostjo ustvarila 3.112.463 tisoË 
SIT denarnih sredstev, ki so skupaj z zaËetnim stanjem denarnih sredstev osnova za dejavnost investiranja in 
financiranja druæbe. 

Pojasnilo 32: prebitek izdatkov pri naloæbenju
Prebitek izdatkov pri naloæbenju (investiranju) znaπa 51.282 tisoË SIT, kar kaæe predvsem na veËje investiranje v 
opredmetena osnovna sredstva in finanËne naloæbe, kot so znaπali prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih 
sredstev in finanËnih naloæb. 

Pojasnilo 33: prebitek izdatkov pri financiranju
Dejavnost financiranja v letu 2005 se odraæa v prebitku izdatkov pri financiranju v vrednosti 3.197.804 tisoË SIT. 
Razloge za to gre iskati predvsem v zmanjπanju kapitala za izplaËilo dividend in v vraËilu posojil. 

Pojasnilo 34: konËno stanje denarnih sredstev 
KonËno stanje denarnih sredstev v viπini 858.857 tisoË SIT je posledica doseæenega finanËnega izida obdobja in 
zaËetnega stanja denarnih sredstev. 

Pojasnilo 35: pojasnilo k izkazu gibanja kapitala za leto 2005 
Kapital skupine Intereuropa se je v letu 2005 poveËal zaradi:
·  Ëistega poslovnega izida veËinskega lastnika obravnavanega obdobja v viπini 2.215.480 tisoË SIT,
·  poveËanja prenesenega Ëistega poslovnega izida za pripadajoËe Ëiste dobiËke pridruæenih druæb iz primerljivega 
leta (56.686 tisoË SIT) in prevrednotenja sredstev iz primerljivega leta (7.167 tisoË SIT),

·  poveËanja prevedbenih teËajnih razlik pri uskupinjevanju v viπini 168.942 tisoË SIT in
·  poveËanja kapitala manjπinskih lastnikov za Ëisti poslovni izid 84.825 tisoË SIT.

Zmanjπal pa se je iz naslova:
·  delitve bilanËnega dobiËka po sklepu skupπËine z dne 15. 7. 2005 v viπini 12.039.561 tisoË SIT, ki se je uporabil za 
izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto viπini 240 SIT 
na delnico, v vrednosti 1.896.579 tisoË SIT, in za udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe v viπini 
58.012 tisoË SIT, 

·  pobotanega zmanjπanja preseæka iz prevrednotenja finanËnih naloæb v viπini 860.206 tisoË SIT in zmanjπanja 
kapitala manjπinskih lastnikov za 74.939 tisoË SIT.

Pojasnilo 36: pojasnilo k izkazu gibanja kapitala za leto 2004 
Kapital skupine Intereuropa se je v letu 2004 poveËal zaradi:
·  Ëistega poslovnega izida veËinskega lastnika obravnavanega obdobja v viπini 2.482.924 tisoË SIT,
·  poveËanja prenesenega Ëistega poslovnega izida iz naslova uskladitve raËunovodske usmeritve odvisne druæbe 
z usmeritvijo skupine (40 tisoË SIT),

·  poveËanja prevedbenih teËajnih razlik pri uskupinjevanju v viπini 72.558 tisoË SIT, 
·  poveËanja kapitalskih rezerv za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.967 tisoË SIT in
·  poveËanja kapitala manjπinskih lastnikov za Ëisti poslovni izid v viπini 76.484 tisoË SIT.

Zmanjπal pa se je iz naslova:
·  delitve bilanËnega dobiËka po sklepu skupπËine z dne 2. 7. 2004 v viπini 12.228.272 tisoË SIT, ki se je uporabil za 
izplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto viπini 240 SIT 
na delnico, v vrednosti 1.896.579 tisoË SIT, in za udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe v viπini 
64.909 tisoË SIT, 

Pojasnila h 
konsolidiranemu izkazu 
finanËnega izida v 
obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2005
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·  pobotanega zmanjπanja preseæka iz prevrednotenja finanËnih naloæb v viπini 131.704 tisoË SIT in zmanjπanja 
kapitala manjπinskih lastnikov za 50.810 tisoË SIT,

·  zmanjπanja osnovnega kapitala za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini 108.964 tisoË SIT,
·  zmanjπanja prenesenega Ëistega dobiËka za knjigovodsko vrednost umaknjenih lastnih delnic v viπini        
197.236 tisoË SIT.

Dogodki po datumu bilance stanja
Dogodki po datumu bilance stanja so razkriti v poslovnem delu letnega poroËila. 

Koper, marec 2006

mag. Andrej Lovπin

predsednik uprave

Neva KlanËiË

dir. sektorja raËunovodstva
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Podlaga za sestavljanje raËunovodskih izkazov 
ObvladujoËa druæba Intereuropa d.d. skupaj z odvisnimi, pridruæenimi in skupaj obvladovanimi druæbami 
sestavlja skupino Intereuropa. RaËunovodski izkazi obvladujoËe druæbe so pripravljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo in Slovenskimi raËunovodskimi standardi. Temeljni namen standardov je upoπtevati sploπno 
mednarodno raËunovodsko prakso, finanËno pojmovanje kapitala in zahtevo po njegovi realni ohranitvi.

SkupπËina druæbe je s sklepom seje skupπËine z dne 15. 7. 2005 doloËila, da Intereuropa d.d. v obdobju naslednjih 
pet poslovnih let, πteto od 1. 1. 2006 dalje, sestavlja raËunovodska poroËila iz 1. odstavka 56. Ëlena ZGD v skladu z 
Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Intereuropa d.d. je po kriterijih Zakona o gospodarskih druæbah opredeljena kot velika druæba, z njenimi 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in je zato zavezana k reviziji. Kot 
obvladujoËa druæba je zavezana k izdelavi skupinskih raËunovodskih izkazov, ki jih je za poslovno leto 2005 po 
Uredbi (ES) πt. 1606/2002 dolæna pripraviti v skladu z mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja. 

ObvladujoËa druæba v svojih raËunovodskih izkazih vkljuËuje pripadajoËe Ëiste poslovne izide odvisnih, 
pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb po kapitalski metodi, tako da se za pripadajoËe Ëiste dobiËke poveËa 
posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, za pripadajoËe izgube 
pa se poveËajo finanËni odhodki. 

Odobritev raËunovodskih izkazov za objavo
Uprava druæbe, Intereuropa d.d. je dne 21. 2. 2006 odobrila objavo konsolidiranih raËunovodskih izkazov Skupine 
Intereuropa in nekonsolidiranih raËunovodskih izkazov druæbe Intereuropa d.d. za zakljuËeno poslovno leto 
2005.

V primerjavi s predhodnim letom zaradi nameravane odtujitve druæbe v skupino ni vkljuËena Speka, spol.s.r.o., 
Praga. 2. 11. 2005 je bil nad druæbo uveden steËajni postopek. 

Skupaj obvladovana druæba Intereuropa-FLG, d.o.o., ki jo druæba Intereuropa d.d. skupaj obvladuje s partnerjem 
Express - Interfracht Internationale Spedition GmbH, Dunaj, je bila ustanovljena v letu 2005. 

Kapitalski deleæi so pri vseh odvisnih, pridruæenih in skupaj obvladovanih druæbah enaki deleæem glasovalne moËi.
V skupinskih raËunovodskih izkazih je pri odvisnih druæbah upoπtevano popolno uskupinjevanje, pri pridruæenih 
druæbah in skupaj obvladovani druæbi pa kapitalska metoda uskupinjevanja.

RaËunovodski izkazi obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. s 
pojasnili (SRS)
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Tabela 1
Odvisne in pridruæene druæbe ter skupaj obvladovana druæba, ki so po kapitalski metodi vkljuËene v 
raËunovodske izkaze obvladujoËe druæbe. 
(v 000 SIT)

Dræava, v kateri 
je sedeæ druæbe

% lastniπtva na 
dan 31. 12. 2005

Celotni kapital 
druæbe na dan 

31. 12. 2005

“PripadajoËi Ëisti 
poslo vni izid 
za leto 2005

Odvisne druæbe

Intereuropa Transport d.o.o., Koper Slovenija 100,00 1.294.177 -189.228

Interagent d.o.o., Koper Slovenija 100,00 228.581 69.594

Intereuropa IT d.o.o., Koper Slovenija 100,00 274.328 -138.437

Interzav d.o.o., Koper Slovenija 71,28 27.973 12.310

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 99,94 6.819.395 618.106

Intereuropa sajam, d.o.o., Zagreb Hrvaπka 51,00 398.003 55.043

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje Makedonija 99,56 252.830 12.969

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo Bosna in 
Hercegovina

89,29 2.191.986 82.177

Intereuropa-East d.o.o., Moskva Rusija 100,00 14.676 -1.665

A.D.Interjug-AS, Beograd Srbija in 
»rna gora

73,62 1.032.229 21.791

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu Francija 67,60 34.738 6.289

TEK ZTS d.o.o., Uægorod Ukrajina 66,67 101.703 10.695

Schneider & Peklar GmbH, Wien Avstrija 100,00 163.268 96.865

Intereuropa Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf

NemËija 90,48 22.008 6.948

Pridruæeni druæbi*

Adriafin d.o.o., Koper Slovenija 24,28 4.150.662 81.028

AC-Interauto d.o.o., Koper Slovenija 40,00 69.891 1.337

Skupaj obvladovana druæba

Intereuropa-FLG d.o.o. Slovenija 50,00 52.377 8.189

*Podatki za celotni kapital se nanaπajo na dan 31. 12. 2004, podatki za pripadajoËi Ëisti poslovni izid se nanaπajo na leto 2004 in 2005.

RaËunovodski izkazi 
obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d. s pojasnili 
(SRS)
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Predstavitev raËunovodskih izkazov 

Bilanca stanja
Osnovna oblika bilance stanja, ki jo uporabljamo, je doloËena v SRS 24.4., s tem da so nekatere postavke πe bolj 
razËlenjene. Vrednosti so prikazane po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim 
popravkom vrednosti. Tiste postavke, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, so preraËunane po srednjem teËaju 
Banke Slovenije na dan bilance stanja. 

Izkaz poslovnega izida
Uporabljena oblika izkaza poslovnega izida je v skladu s SRS 25.6. opredeljena kot razliËica I.

Izkaz finanËnega izida
Izkaz finanËnega izida sestavljamo po posredni metodi, kot je opredeljena v SRS 26.9., in v obliki zaporednega 
stopenjskega izkaza, kot je opredeljen v SRS 26.11. Pritoke in odtoke æelimo Ëim bolj pribliæati prejemkom in 
izdatkom, zato pri sestavljanju navedenega izkaza izloËamo vse pomembne postavke, ki ne predstavljajo 
denarnega toka. Denarni ustrezniki so tista sredstva, ki se zanesljivo, zlahka, preprosto in hitro oziroma v bliænji 
prihodnosti pretvorijo v vnaprej znan znesek denarnih sredstev. Kot takπne opredeljujemo naslednja sredstva: 
dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina.

Izkaz gibanja kapitala
Uporabljena oblika izkaza gibanja kapitala je opredeljena v skladu s SRS 27.4. kot razliËica II, in sicer v obliki 
sestavljene preglednice sprememb vseh sestavin kapitala (SRS 27.3.b). 

Posamezne postavke raËunovodskih izkazov so razkrite glede na njihovo pomembnost, ki je odvisna od velikosti 
posamezne postavke.
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Povzetek pomembnejπih raËunovodskih usmeritev

RaËunovodske usmeritve so posebna pravila, naËela, temelji, dogovori in navade, ki temeljijo na Slovenskih 
raËunovodskih standardih in jih podjetje upoπteva pri pripravljanju in predstavljanju raËunovodskih izkazov. Pri 
tem upoπtevamo temeljne raËunovodske predpostavke: upoπtevanje nastanka poslovnih dogodkov, Ëasovna 
neomejenost delovanja in upoπtevanje resniËne in poπtene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti 
evra. V primeru spremembe usmeritev to posebej razkrijemo.

Vplivi sprememb deviznih teËajev
Sredstva in obveznosti, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, se preraËunajo v domaËo valuto po srednjem teËaju 
Banke Slovenije na dan nastanka. TeËajne razlike, ki nastanejo do dneva poravnave ali do dneva bilance stanja, 
so vkljuËene v izkaz poslovnega izida kot finanËni prihodki ali finanËni odhodki, in sicer kot pobotani znesek 
med prihodki in odhodki glede na vrsto sredstev oziroma obveznosti, na katero se nanaπajo postavke izkaza 
poslovnega izida. 

PodroËni in obmoËni odseki
Pri pripravljanju in predstavljanju raËunovodskih izkazov upoπteva druæba naslednje podroËne odseke kot 
sestavne dele druæbe glede na vrste storitev:
·  Kopenski promet
·  Terminalske storitve
·  Carinske storitve
·  Pomorski promet
·  ZraËni promet
·  Druge storitve

Po podroËnih odsekih razkrivamo le podatke o Ëistih prihodkih od prodaje. Podatkov po obmoËnih odsekih kot 
zemljepisno opredeljenih obmoËjih, na katerih druæba posluje, ne predstavljamo.

Predstavitev raËunovodskih 
izkazov 
Povzetek pomembnejπih 
raËunovodskih usmeritev
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Spremembe raËunovodskih usmeritev in 
raËunovodskih ocen

V letu 2005 so bile uporabljene iste raËunovodske usmeritve kot v prejπnjem letu. Spremenila se je le 
raËunovodska ocena pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev. Sprememba je pojasnjena pri obravnavi 
omenjenih postavk.

Neopredmetena dolgoroËna sredstva
Neopredmetena dolgoroËna sredstva vrednotimo po nabavni vrednosti, zmanjπani za obraËunano amortizacijo. 
Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki usposobitve 
sredstva za nameravano uporabo. Amortizacija se obraËuna po metodi enakomernega Ëasovnega amortiziranja 
v Ëasu ocenjene dobe koristnosti, s priËetkom v naslednjem mesecu, ko je bilo sredstvo na voljo za uporabo. 
Letne amortizacijske stopnje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev se gibljejo v razponu od 10 do 20 
odstotkov. Neopredmetenih dolgoroËnih sredstev ne krepimo in tistih sredstev, ki so bila nabavljena v tujini, 
ne prevrednotujemo za spremembo teËaja tuje valute, v kateri so bila nabavljena; slabimo pa jih, Ëe njihova 
knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. 

Opredmetena osnovna sredstva
Vrednotimo jih po nabavni vrednosti, zmanjπani za obraËunano amortizacijo. Sestavljajo jo nakupna cena, 
uvozne in nevraËljive nakupne dajatve ter stroπki usposobitve sredstva za nameravano uporabo.

Ne krepimo jih, Ëe njihova poπtena vrednost presega neodpisano knjigovodsko vrednost, slabimo pa jih, 
Ëe njihova knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Tistih, nabavljenih v tujini, ne 
prevrednotujemo za spremembe teËaja tuje valute, v kateri so bila nabavljena.

Uporabljamo metodo enakomernega Ëasovnega amortiziranja v Ëasu ocenjene dobe koristnosti, ki je odvisna od:
·  priËakovanega fiziËnega izrabljanja,
·  priËakovanega tehniËnega staranja,
·  priËakovanega ekonomskega staranja,
·  priËakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe.

Predstavlja dobo, ki je glede na posameznega izmed naπtetih dejavnikov najkrajπa. Z amortizacijo sredstva 
zaËnemo prvi dan naslednjega meseca po tem, ko smo sredstvo zaËeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za 
katero je namenjeno.

Tabela 2
Letne amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v spodnji preglednici:

Zgradbe od 2,50 % do 5,00 %

RaËunalniπka oprema od 25 % do 50,00 %

Druge naprave in oprema od 10,00 % do 25,00 % 

Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva prenesemo razliko med Ëisto prodajno vrednostjo in 
knjigovodsko vrednostjo opredmetenega osnovnega sredstva med prevrednotovalne poslovne prihodke ali med 
prevrednotovalne poslovne odhodke.
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Kasneje nastale stroπke v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom izkazujemo kot:
·  stroπke vzdræevanja (redno vzdræevanje),
·  zmanjπanje popravka vrednosti (stroπki, ki omogoËajo podaljπanje dobe koristnosti osnovnega sredstva) in
·  poveËanje nabavne vrednosti (stroπki, ki poveËujejo bodoËe koristi sredstva v primerjavi z ocenjenimi).

FinanËne naloæbe
V kategoriji finanËnih naloæb pripoznavamo dolgoroËne in kratkoroËne finanËne naloæbe v kapital in v finanËne 
dolgove drugih druæb. Z donosi poveËujemo finanËne prihodke, razen pri naloæbah v odvisne in pridruæene 
druæbe ter skupaj obvladovane druæbe, ko za pripadajoËi Ëisti dobiËek poveËujemo posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala, ki se na podlagi sklepa skupπËine o izplaËilu Ëistega dobiËka odpravi v dobro finanËnih 
prihodkov. 

DolgoroËne finanËne naloæbe so sredstva, ki jih druæba poseduje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, dolgoroËno 
poveËevala svoje finanËne prihodke. Kot kratkoroËne finanËne naloæbe pa druæba izkazuje dana posojila z rokom 
zapadlosti v manj kot letu dni in naloæbe v kapital drugih druæb, ki jih poseduje z namenom posedovanja do 
izkoristka ugodnega trenutka prodaje ob upoπtevanju potreb po likvidnosti druæbe. 

DolgoroËne in kratkoroËne finanËne naloæbe izkazujemo loËeno. V zaËetku jih vrednotimo po nabavni vrednosti, 
ki je enaka plaËanemu znesku denarja oziroma poπteni vrednosti drugih nadomestil za nakup in poveËana za 
stroπke, ki jih je mogoËe pripisati neposredno naloæbi.
Tisti del danega dolgoroËnega posojila, katerega rok plaËila je v bilanËnem obdobju krajπi od enega leta, 
pripoznamo kot kratkoroËno posojilo.

DolgoroËne finanËne naloæbe v kapital odvisnih, pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb, ki so zajete v 
skupinske raËunovodske izkaze, vrednotimo v posamiËnih raËunovodskih izkazih po kapitalski metodi, tako da 
se letno poveËujejo za tisti del Ëistega dobiËka odvisnih in pridruæenih druæb oziroma zmanjπujejo za tisti del 
Ëiste izgube odvisnih in pridruæenih druæb, ki pripada obvladujoËi druæbi. Za pripadajoËi Ëisti dobiËek se poveËa 
posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z dolgoroËnimi finanËnimi naloæbami, pripadajoËa izguba pa 
poveËuje finanËne odhodke. Pozneje prejeti deleæi v dobiËku zmanjπujejo prvotno izkazano poveËanje finanËne 
naloæbe na podlagi udeleæbe v dobiËku. 

Ob odtujitvi finanËne naloæbe se pripozna prevrednotovalni finanËni prihodek, Ëe je Ëisti iztræek zanjo veËji od 
njene knjigovodske vrednosti, oziroma prevrednotovalni finanËni odhodek, Ëe je knjigovodska vrednost veËja od 
Ëistega iztræka zanjo.

Pri prodaji naloæb v kapital drugih druæb ugotavljamo dobiËek oziroma izgubo pri prodaji po metodi tehtanih 
povpreËnih cen, in sicer kot razliko med prodajno in povpreËno tehtano nakupno ceno.

FinanËne naloæbe, katerih poπtena vrednost je na dan bilance stanja manjπa od njihove knjigovodske vrednosti, 
slabimo in poveËamo prevrednotovalne finanËne odhodke.

Poπtena vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borznem trgu, je vrednost teh papirjev po enotnem teËaju 
z borzne teËajnice, oblikovane na zadnji dan obraËunskega obdobja. Poπtena vrednost vrednostnih papirjev, 
ki ne kotirajo na borznem trgu, in naloæb v deleæe drugih druæb pa je træna vrednost na podlagi ponudbe in 
povpraπevanja (Ëe obstajata). DolgoroËna in kratkoroËna dana posojila se morajo zaradi slabitve prevrednotiti, 
Ëe je njihova, po metodi veljavne obrestne mere, izmerjena odplaËna vrednost manjπa od njihove knjigovodske 
vrednosti, ki jo zmanjπujemo do njihove odplaËne vrednosti. DokonËni odpis finanËne naloæbe poveËuje 
prevrednotovalne finanËne odhodke. Izvrπimo ga na podlagi:

Spremembe 
raËunovodskih usmeritev 
in raËunovodskih ocen
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·  zakljuËenih steËajnih postopkov,
·  potrjenih prisilnih poravnav,
·  neuspeπnih izvrπilnih postopkov v primeru danih posojil,
·  ugotovljene neizterljivosti danih posojil.

FinanËnih naloæb ne prevrednotujemo zaradi okrepitve, ampak le razkrijemo njihovo poπteno vrednost.

Zaloge
Ob zaËetnem pripoznanju vrednotimo zaloge po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena (zmanjπana za 
dobljene popuste), uvozne dajatve in neposredni stroπke nabave. Porabo zaloge pa vrednotimo po metodi 
tehtanih povpreËnih cen. 

Poslovne terjatve
Poslovne terjatve loËimo na dolgoroËne in kratkoroËne. Ob zaËetnem pripoznanju se pripoznajo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplaËane. Obresti od terjatev obraËunavamo v skladu s 
pogodbami in veljavno zakonodajo. Terjatve do kupcev pripoznamo kot poslovne terjatve, prihodke od obresti pa 
kot finanËne prihodke.

Terjatve prevrednotujemo zaradi oslabitve, Ëe njihova knjigovodska vrednost presega njihovo poπteno vrednost. 
Popravki vrednosti se oblikujejo in poveËajo prevrednotovalne poslovne odhodke. Prevrednotenje terjatev zaradi 
odprave oslabitve poveËuje prevrednotovalne poslovne prihodke.

Terjatve do kupcev za opravljene storitve in iz naslova zamudnih obresti, ki niso v steËaju, toæbi, izvrπbi ali prisilni 
poravnavi, na osnovi izkuπenj iz preteklosti o njihovem poplaËilu prevrednotujemo zaradi oslabitve. 

Sprememba raËunovodske ocene v letu 2005
V letu 2005 smo na osnovi izkustvene metode spremenili oceno pri oblikovanju popravka vrednosti terjatev, tako 
da oblikujemo 100 odstotni popravek vrednosti za vse terjatve, ki niso v toæbah, izvrπbah, steËajih in prisilnih 
poravnavah in so starejπe od 180 dni od dneva zapadlosti posamezne terjatve. V primerljivem obdobju pa smo 
popravke vrednosti, ravno tako v 100 odstotni viπini navedenih terjatev, oblikovali za vse terjatve, starejπe od 75 
dni po dnevu zapadlosti. 

Tako oblikovane popravke vrednosti popravimo za prejeta plaËila (v viπini nad 300.000 SIT) do 10. 1. tekoËega leta 
za obraËunsko obdobje prejπnjega leta.

Za slabitev terjatev v toæbah, izvrπbah, steËajih in prisilnih poravnavah uporabljamo spodaj pojasnjene kriterije.

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev, ki so v toæbah, izvrπbah, steËajih, prisilnih poravnavah 
predstavljamo v nadaljevanju:
·  tolarske terjatve v toæbah in izvrπbah: za zneske do 200.000 SIT oblikujemo 100 odstotni, za terjatve nad 

200.000 SIT pa 95 odstotni popravek,
·  popravke za terjatve do steËajnih dolænikov oblikujemo v viπini 95 %,
·  za terjatve, prijavljene v prisilno poravnavo do objave potrditve prisilne poravnave (ko so znani pogoji poplaËila) 

oblikujemo popravek v viπini 80 % (minimalni pogoj za uspeπno prisilno poravnavo po ZPPSL je 20 odstotno 
poplaËilo), po objavi potrditve prisilne poravnave odpiπemo terjatve po pogojih prisilne poravnave, tako da 
ostane v odprtih terjatvah samo del terjatev, ki bo poplaËan, zato popravka za te terjatve ne oblikujemo,

·  za terjatve, prijavljene v likvidacijo, ne oblikujemo popravka, saj je v postopku likvidacije predvideno 100 
odstotno poplaËilo,
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·  za devizne terjatve do kupcev, ki so v toæbi, steËaju, v izterjavi preko drugih finanËnih institucij ali pa so 
dvomljive, oblikujemo popravek v viπini 100 %.

·  za terjatev iz naslova prejetih tolarskih menic oblikujemo popravke za vse zapadle, a neunovËene menice.

Izjemo od teh pravil oblikovanja popravkov opravimo na osnovi dejstev:
·  terjatev je zavarovana s kvalitetnim zavarovanjem (npr. hipoteka, zastavna pravica, prvovrstno poroπtvo, 

loËitvena pravica…),
·  v primeru nepristranskih dokazov, da bo poplaËilo terjatve viπje ali niæje od knjigovodske vrednosti po zgoraj 

opisanih pravilih oslabljene terjatve (npr. obvestilo sodiπËa, bilanËni podatki dolænika…).

 Za terjatve do druæb v skupini Intereuropa ne oblikujemo popravka vrednosti.

Odpisi terjatev
Odpis terjatve izvrπimo na podlagi :
·  zakljuËenih steËajnih postopkov,
·  potrjenih prisilnih poravnav,
·  neuspeπnih izvrπilnih postopkov in
·  ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina
Denarna sredstva pripoznamo na podlagi dokumentarnih listin. Denarna sredstva predstavljajo gotovina, knjiæni 
denar in denar na poti. Gotovino predstavlja denar v blagajni in prejeti Ëeki, knjiæni denar pa je denar na raËunih 
pri banki ali drugi finanËni instituciji, medtem ko denar na poti predstavlja denar, ki ga prenaπamo iz blagajne na 
ustrezni raËun.

Kapital
Celotni kapital druæbe sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka, preneseni Ëisti 
poslovni izid iz prejπnjih let, Ëisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala. 

Prevrednotovanje kapitala se deli na sploπno prevrednotenje in posebno prevrednotenje kapitala. Druæba ne 
opravlja sploπnega prevrednotenja kapitala, Ëe se je v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja poveËal za 
manj kot 5,5 %. V primeru, da bi druæba opravila sploπno prevrednotenje kapitala, uËinek takega prevrednotenja 
poveËuje izredne odhodke.

Rezervacije
DolgoroËne rezervacije so lahko dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov in na 
raËun dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov oziroma odhodkov. V primeru oblikovanja rezervacij na raËun 
dolgoroËno vnaprej vraËunanih stroπkov stroπki ob njihovem nastanku ne bremenijo poslovnega izida, temveË 
rezervacije.

Med dolgoroËne rezervacije na raËun dolgoroËno odloæenih prihodkov sodijo na primer dolgoroËne rezervacije 
na raËun slabega imena. Razporejamo jih po 20-odstotni letni stopnji med druge poslovne prihodke. Prvo petino 
prenesemo med poslovne prihodke v poslovnem letu, v katerem smo podjetje pripojili.

DolgoroËne rezervacije odpravimo, kadar so izrabljene nastale moænosti, zaradi katerih so bile oblikovane, ali pa 
ni veË potrebe po njih.

Spremembe 
raËunovodskih usmeritev 
in raËunovodskih ocen
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FinanËne in poslovne obveznosti
FinanËne in poslovne obveznosti izkazujemo kot dolgoroËne in kratkoroËne obveznosti. V zaËetku se izkazujejo 
z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplaËani. V primeru, da je med pogodbenima 
strankama dogovorjeno prevrednotenje finanËnih dolgov z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti, 
poveËanje finanËnih dolgov poveËuje finanËne odhodke od prevrednotenja dolgov zaradi ohranitve vrednosti. 
Obresti od prejetih posojil obraËunavamo v skladu s pogodbami in poveËujejo finanËne odhodke za obresti. 
Poslovne in finanËne dolgove prevrednotujemo zaradi oslabitve v primeru, ko ne obstajajo veË razlogi za njihovo 
poravnavo. Za znesek prevrednotenja (odpisa) poveËamo prevrednotovalne poslovne oziroma finanËne odhodke.

KratkoroËne Ëasovne razmejitve
KratkoroËne Ëasovne razmejitve delimo na aktivne in pasivne Ëasovne razmejitve. Aktivne Ëasovne razmejitve 
predstavljajo kratkoroËno odloæene stroπke, kratkoroËno nezaraËunane prihodke ter vrednotnice (npr. koleke 
in znamke), ki se hranijo v blagajni. Tako med aktivnimi Ëasovnimi razmejitvami upoπtevamo v obraËunskem 
obdobju nastale stroπke in carinske dajatve, ki na dan bilance stanja πe niso bile zaraËunane kupcem.

Pasivne Ëasovne razmejitve sestavljajo kratkoroËno vnaprej vraËunani stroπki. Med pasivnimi Ëasovnimi 
razmejitvami izkazujemo v obraËunskem obdobju nastale stroπke, ki jih do zakljuËka obraËunskega obdobja 
nismo pripoznali na podlagi raËunov dobaviteljev (zaradi πe ne prejetih raËunov dobaviteljev).

ZunajbilanËna sredstva in zunajbilanËne obveznosti
ZunajbilanËna evidenca vsebuje kategorije, ki predstavljajo moæno terjatev oziroma obveznost posamezne 
druæbe. ZunajbilanËna sredstva razËlenjujemo na enak naËin kot zunajbilanËne obveznosti. Skladno z Zakonom 
o gospodarskih druæbah kot zunajbilanËne potencialne obveznosti pripoznamo obveznosti iz naslova poroπtev in 
drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja in druge moæne potencialne obveznosti.

Prihodki
Prihodki so pripoznani v primerih, ko je bilo poveËanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano s 
poveËanjem sredstev ali z zmanjπanjem dolga in je to poveËanje mogoËe zanesljivo izmeriti.

Poslovne prihodke delimo na Ëiste prihodke od prodaje, usredstvene lastne proizvode in storitve ter druge 
poslovne prihodke.

»isti prihodki od prodaje predstavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev v obraËunskem obdobju in se 
pripoznajo v celoti ob prodaji, vkljuËujejo pa tudi prihodke iz naslova dajanja prostorov v najem. Merimo jih na 
podlagi prodajnih cen, navedenih na raËunih in drugih listinah, zmanjπanih za popuste, odobrene ob prodaji 
ali kasneje. Vrednosti v korist tretjih oseb, kot so obraËunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, niso 
sestavina prihodkov od prodaje. 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih je podjetje 
opravilo za svoje potrebe in jih je usredstvilo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ali neopredmetenimi 
dolgoroËnimi sredstvi. Njihova vrednost ne sme presegati stroπkov izdelave oziroma opravljanja storitev.

Drugi poslovni prihodki so prihodki od porabe in odprave dolgoroËnih rezervacij in drugi poslovni prihodki, 
povezani s poslovnimi uËinki (npr. subvencije, dotacije …). Med druge poslovne prihodke uvrπËamo tudi 
prevrednotovalne poslovne prihodke, ki predstavljajo:
·  preseæek prodajne vrednosti prodanih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroËnih 

sredstev nad njihovimi knjigovodskimi vrednostmi,



179

04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

·  prihodke iz naslova plaËanih terjatev, za katere je bil v predhodnih letih oblikovan popravek vrednosti ter
·  prihodke iz naslova odpisov poslovnih obveznosti.

FinanËne prihodke pripoznamo v primerih, Ëe ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti ali 
poplaËljivosti. FinanËni prihodki v zvezi s finanËnimi naloæbami so:
·  prihodki iz deleæev,
·  prihodki od obresti iz naslova dolæniπkih vrednostnih papirjev in danih posojil,
·  prihodki iz naslova preraËuna v tuji valuti izraæenih finanËnih naloæb v domaËo valuto,
·  prevrednotovalni finanËni prihodki, ki predstavljajo preseæek Ëistega iztræka ob odtujitvi (prodaji) dolgoroËnih 

in kratkoroËnih finanËnih naloæb nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

FinanËni prihodki v zvezi s terjatvami (prihodki od obresti, zaraËunanih kupcem, prihodki iz naslova preraËuna 
v tuji valuti izraæenih poslovnih terjatev v domaËo valuto zaradi ohranitve vrednosti in pozitivne teËajne razlike 
iz obveznosti) se pojavljajo v primerih odprave oslabitve kratkoroËnih terjatev, ko se odprava oslabitve izvrπi v 
naslednjem poslovnem letu. 

Izredne prihodke sestavljajo neobiËajne postavke. Kot take πtejemo tudi tiste, ki so dobljene za poravnavo izgube 
iz prejπnjih let, razen Ëe gre za uporabo lastnih virov sredstev.

Odhodki
Odhodki so pripoznani v primerih, Ëe je zmanjπanje gospodarskih koristi v obraËunskem obdobju povezano z 
zmanjπanjem sredstva ali poveËanjem dolga in je to zmanjπanje mogoËe zanesljivo izmeriti. 

Izredne odhodke sestavljajo neobiËajne postavke. Kot izredni odhodek se πteje tudi prevrednotovalna razlika, 
ki se pojavi pri kapitalu, Ëe se opravi sploπno prevrednotenje kapitala. Sploπno prevrednotenje kapitala pa se ne 
opravlja, Ëe se v prejπnjem koledarskem letu teËaj evra do tolarja poveËa za manj kot 5,5 %.

Odloæeni davek
Odloæene terjatve in obveznosti za davek iz dobiËka so dolgoroËnega znaËaja in se obraËunavajo po metodi 
bilance stanja, in sicer samo za zaËasne razlike. 

Druæba pripozna odloæene davke, Ëe je verjetno, da bo posledica povrnitve knjigovodske vrednosti sredstva 
oziroma poravnave knjigovodske vrednosti obveznosti manjπe oziroma veËje plaËilo davka, kot Ëe takπne 
povrnitve oziroma poravnave ne bi imele nobenih davËnih posledic.

Spremembe 
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in raËunovodskih ocen



180

Revizorjevo poroËilo



181

04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Temeljni raËunovodski izkazi obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d.
Izkaz poslovnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. 
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

Tabela 3
Izkaz poslovnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 
(v 000 SIT)

Pojasnila Leto 2005 Leto 2004
I 

05/04

1 »isti prihodki od prodaje 1 28.451.888 29.996.792 95

2 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

3 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)

2.208.763 641.374 344

4 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b+c) 2 22.387.345 22.811.465 98

a Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 

b Stroπki porabljenega materiala 528.402 553.448 95

c Stroπki storitev 21.858.943 22.258.017 98

5 Stroπki dela (a+b+c) 3 4.542.127 5.375.524 84

a Stroπki plaË 3.096.823 3.664.247 85

b Stroπki socialnih zavarovanj 510.561 613.107 83

c Drugi stroπki dela 934.743 1.098.170 85

6 Odpisi vrednosti (a+b) 4 1.540.630 1.618.100 95

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih

1.191.842 1.537.725 78

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 348.788 80.375 434

7 Drugi poslovni odhodki 5 351.755 338.896 104

8 FinanËni prihodki iz deleæev (a+b+c) 6 1.905.485 1.968.437 97

a FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v 
skupini razen v pridruæenih podjetjih

233.005 0 -

b FinanËni prihodki iz deleæev v pridruæenih podjetjih

c Drugi finanËni prihodki iz deleæev  
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

1.672.480 1.968.437 85

9 FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev (a+b+c) 7 3.599 12.490 29

a FinanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev do 
podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

b FinanËni prihodki iz dolgoroËnih 
terjatev do pridruæenih podjetij

c Drugi finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev 
(s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki) 

3.599 12.490 29

Izkaz poslovnega izida 
obvladujoËe druæbe 
Intereuropa od 1. 1. 2005 
do 31. 12. 2005
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Pojasnila Leto 2005 Leto 2004
I 

05/04

10 FinanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev (a+b+c) 8 278.615 335.891 83

a FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih terjatev 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

39.020 96.134 41

b FinanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih 
terjatev do pridruæenih podjetij

c Drugi finanËni prihodki iz obresti in kratkoroËnih 
terjatev (s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki)

239.595 239.757 100

11 FinanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in 
kratkoroËnih finanËnih naloæb (a+b+c)

9 377.986 268.005 141

a Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah 
v podjetja v skupini razen v pridruæena podjetja

329.330 268.005 123

b Prevrednotovalni finanËni odhodki pri 
finanËnih naloæbah v pridruæena podjetja

c Drugi prevrednotovalni finanËni odhodki 48.656 0 -

12 FinanËni odhodki za obresti in iz 
drugih obveznosti (a+b+c)

10 226.036 148.336 152

a FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

0 2.935 -

b FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti  
do pridruæenih podjetij

c Drugi finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 226.036 145.401 155

13 Poslovni izid iz rednega delovanja 
(1+3‑4‑5‑6‑7+8+9+10‑11‑12)

11 3.422.471 2.394.658 143

14 Davek iz dobiËka iz rednega delovanja

15 »isti poslovni izid iz rednega delovanja (13‑14) 3.422.471 2.394.658 143

16 Izredni prihodki 34.245 39.175 87

17 Izredni odhodki (a+b) 23.092 20.876 111

a)  izredni odhodki brez prevrednotovalnega 
popravka kapitala

23.092 20.876 111

b) izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala

18 Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) 13 11.153 18.299 61

19 Davek iz dobiËka 12 995.037 442.944 225

20 Odloæeni davek 12a -34.236 0 -

21 »isti poslovni izid obraËunskega obdobja (15+16‑17‑19‑20) 14 2.472.823 1.970.013 126

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Tabela 4
Bilanca stanja obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.
(v 000 SIT)

Pojasnila 31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Sredstva 46.336.134 47.831.733 97

A. Stalna sredstva 15 37.717.110 38.825.247 97

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 16 188.333 283.954 66

1.  DolgoroËno odloæeni stroπki poslovanja 5.957 10.162 59

2.  DolgoroËno odloæeni stroπki razvijanja

3.  DolgoroËne premoæenjske pravice 82.258 273.792 30

4.  Dobro ime

5.  Predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva

6.  Neopredmetena dolgoroËna sredstva v izdelavi 100.118 0 -

II. Opredmetena osnovna sredstva 17 22.223.063 23.240.998 96

1.  ZemljiπËa in zgradbe 20.675.028 19.206.415 108

   a) ZemljiπËa 2.934.451 3.432.775 85

   b) Zgradbe 17.740.577 15.773.640 112

2.  Proizvajalne naprave in stroji

3.  Druge naprave in oprema 1.527.691 1.308.022 117

4.  Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 20.344 2.726.561 1

    a)  Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev

    b)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 20.344 2.726.561 1

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 18 15.305.714 15.300.295 100

1.  Deleæi v podjetjih v skupini 12.681.872 11.650.493 109

2.  DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini  
razen do pridruæenih podjetij

140.441 290.814 48

3.  Deleæi v pridruæenih podjetjih 781.671 673.117 116

4.  DolgoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij

5.  Drugi dolgoroËni deleæi 1.398.318 1.840.185 76

6.  Druge dolgoroËne finanËne terjatve 303.412 845.686 36

7.  Lastni deleæi

B. Gibljiva sredstva 19 8.258.866 8.401.731 98

I. Zaloge 20 12.653 11.803 107

Bilanca stanja obvladujoËe 
druæbe Intereuropa d.d. 

Bilanca stanja obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.
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Pojasnila 31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

1.  Material 12.653 11.803 107

2.  NedokonËana proizvodnja 

3.  Proizvodi in trgovsko blago

4.  Predujmi za zaloge

II. Poslovne terjatve 21 5.772.978 5.963.922 97

a)  DolgoroËne poslovne terjatve 37.164 9.794 379

 1.  DolgoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen 
dolgoroËnih poslovnih terjatev iz IIa2 in IIa3)

2.115 8.981 24

 2.  DolgoroËne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini razen do pridruæenih podjetij

 3.  DolgoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 

 4.  DolgoroËne poslovne terjatve do drugih 35.049 813 4.311

 5.  DolgoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

b)  KratkoroËne poslovne terjatve 5.735.814 5.954.128 96

 1.  KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen 
kratkoroËnih poslovnih terjatev iz IIb2 in IIb3)

5.209.411 4.783.514 109

 2.  KratkoroËne poslovne terjatve do podjetij v 
skupini razen do pridruæenih podjetij

360.549 202.710 178

 3.  KratkoroËne poslovne terjatve do pridruæenih podjetij 52.965 0 -

 4. KratkoroËne poslovne terjatve do drugih 112.889 967.904 12

 5. KratkoroËno nevplaËani vpoklicani kapital

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 22 2.348.561 2.290.659 103

 1.  KratkoroËne finanËne terjatve do podjetij v 
skupini razen do pridruæenih podjetij 

1.182.509 1.099.421 108

 2.  KratkoroËne finanËne terjatve do pridruæenih podjetij

 3.  Lastni deleæi

 4.  KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 1.166.052 1.191.238 98

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 23 124.674 135.347 92

C. Aktivne Ëasovne razmejitve 24 360.158 604.755 60

D. ZunajbilanËna sredstva 25 7.760.682 7.318.279 106

 1.  ZunajbilanËna sredstva v skupini 5.635.828 5.315.268 106

 2.  Druga zunajbilanËna sredstva 2.124.854 2.003.011 106
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04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Pojasnila 31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Obveznosti do virov sredstev 46.336.134 47.831.733 97

A. Kapital 26 36.850.934 35.451.075 104

I. Vpoklicani kapital 7.902.413 7.902.413 100

 1.  Osnovni kapital 7.902.413 7.902.413 100

 2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve 2.148.636 2.148.636 100

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 2.659.005 100

 1.  Zakonske rezerve 2.659.005 2.659.005 100

 2.  Rezerve za lastne deleæe

 3.  Statutarne rezerve

 4.  Druge rezerve iz dobiËka

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.084.970 10.069.548 100

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.472.823 1.970.013 126

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 11.583.087 10.701.460 108

 1.  Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 9.690.225 100

 2.  Posebni prevrednotovalni popravki kapitala 1.892.862 1.011.235 -

B. Rezervacije 27 74.100 1.581.306 5

1.  Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2.  Rezervacije za davËne obveznosti

3.  Druge rezervacije 74.100 1.581.306 5

C. FinanËne in poslovne obveznosti 28 8.403.305 9.824.375 86

a) DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 1.550.286 1.211.367 128

1.  DolgoroËne obveznosti na podlagi obveznic 
(razen obveznosti iz Ca6 in Ca8)

2.  DolgoroËne finanËne obveznosti do bank 
(razen obveznosti iz Ca6 in Ca8)

1.545.807 1.206.888 128

3.  DolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

4.  DolgoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
(razen obveznosti iz Ca7 in Ca8)

Bilanca stanja obvladujoËe 
druæbe Intereuropa d.d. 



186

Pojasnila 31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

5.  DolgoroËne meniËne obveznosti (razen 
obveznosti iz Ca6 in Ca8)

6.  DolgoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) do 
podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

7.  DolgoroËne poslovne obveznosti do podjetij 
v skupini razen do pridruæenih podjetij

8.  DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti 
(tudi obveznice) do pridruæenih podjetij

9.  DolgoroËne finanËne obveznosti do drugih

10.  DolgoroËne poslovne obveznosti do drugih 4.479 4.479 100

b) KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti 6.853.019 8.613.008 80

1.  KratkoroËne obveznosti na podlagi obveznic 
(razen obveznosti iz Cb6 in Cb8)

2.  KratkoroËne finanËne obveznosti do bank 
(razen obveznosti iz Cb6 in Cb8)

1.676.328 2.859.345 59

3.  KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 52.523 121.526 43

4.  KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
(razen obveznosti iz Cb7 in Cb8)

3.359.535 4.293.842 78

5.  KratkoroËne meniËne obveznosti (razen 
obveznosti iz Cb6 in Cb8)

6.  KratkoroËne finanËne obveznosti (tudi obveznice) 
do podjetij v skupini razen do pridruæenih podjetij

7.  KratkoroËne poslovne obveznosti do podjetij 
v skupini razen do pridruæenih podjetij

331.624 378.187 88

8.  KratkoroËne finanËne in poslovne 
obveznosti do pridruæenih podjetij

431.632 0 -

9.  KratkoroËne finanËne obveznosti do drugih 265.797 -

10.  KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih 1.001.377 694.311 144

D. Pasivne Ëasovne razmejitve 29 1.007.795 974.977 103

E. ZunajbilanËne obveznosti 30 7.760.682 7.318.279 106

1.  ZunajbilanËne obveznosti v skupini 5.635.828 5.315.268 106

2.  Druge zunajbilanËne obveznosti 2.124.854 2.003.011 106

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Tabela 5
Izkaz finanËnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005
(v 000 SIT)

Pojasnila Leto 2005 Leto 2004

A. FinanËni tokovi pri poslovanju

a) Pritoki pri poslovanju 28.683.682 32.113.235

Poslovni prihodki 28.454.213 30.108.825

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na poslovanje 34.245 39.175

ZaËetne manj konËne poslovne terjatve -49.373 1.762.498

ZaËetne manj konËne aktivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve 244.597 202.737

b) Odtoki pri poslovanju 27.794.489 29.874.661

Poslovni odhodki, brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij 27.233.627 28.525.885

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na poslovanje 23.092 20.876

Davki iz dobiËka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 339.487 546.397

KonËne manj zaËetne zaloge 850 905

ZaËetni manj konËni poslovni dolgovi 230.251 675.553

ZaËetne manj konËne pasivne kratkoroËne Ëasovne razmejitve -32.818 105.045

c) Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) 31 889.193 2.238.574

B. FinanËni tokovi pri naloæbenju

a) Pritoki pri naloæbenju 2.532.905 1.561.920

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje)

1.984.171 1.028.335

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano zmanjπanje neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstev (razen za prevrednotenje)

15.274 0

Pobotano zmanjπanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih 
naloæb (razen za prevrednotenje)

415.362 0

Poboteno zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 118.098 533.585

b) Odtoki pri naloæbenju 104.547 2.448.834

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje 
(razen za prevrednotenje)

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na naloæbenje

Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih 
sredstev (razen za prevrednotenje)

0 59.921

Izkaz finanËnega izida 
obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d. v obdobju 
od 1. januarja do 31. 
decembra 2005

Izkaz finanËnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. 
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005
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Pojasnila Leto 2005 Leto 2004

Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev 
(razen za prevrednotenje in stvarne vloæke kapitala)

104.547 1.798.629

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih 
naloæb (razen za prevrednotenje)

0 590.284

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih 
naloæb (razen za prevrednotenje)

c) Prebitek pritokov pri naloæbenju (a manj b) 32 2.428.358 -886.914

C. FinanËni tokovi pri financiranju

a) Pritoki pri financiranju 338.919 1.400.996

FinanËni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje) 

Izredni prihodki, ki se nanaπajo na financiranje 

PoveËanje kapitala (brez Ëistega dobiËka) 0 110.198

Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij (razen za prevrednotenje)

Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih 
dolgov (razen za prevrednotenje)

338.919 252.715

Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih 
dolgov (razen za prevrednotenje)

0 1.038.083

b) Odtoki pri financiranju 3.667.143 2.840.580

FinanËni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje 
(razen za prevrednotenje)

231.705 148.336

Izredni odhodki, ki se nanaπajo na financiranje

Zmanjπanje kapitala (brez Ëiste izgube poslovnega leta) 1.954.590 2.267.691

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij 
(razen za prevrednotenje)

190.994 424.553

Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih 
dolgov (razen za prevrednotenje)

Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih 
dolgov (razen za prevrednotenje)

1.289.854 0

c) Prebitek odtokov pri financiranju (a manj b) 33 -3.328.224 -1.439.584

». KonËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 34 124.674 135.347

x) FinanËni izid v obdobju (seπtevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 35 -10.673 -87.924

+

y) ZaËetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 135.347 223.271

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Izkaz gibanja kapitala obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. 
za leto 2005

Tabela 6
Izkaz gibanja kapitala obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. za leto 2005
(v 000 SIT)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preneseni Ëisti 
poslovni izid

»isti 
poslovni izid 
poslovnega 

leta

Sploπni 
prevredno-

tovalni 
popravek 

kapitala

Posebni 
prevredno-

tovalni 
popravki 
kapitala

Skupaj kapital

I/1 II III/1 IV V VI/1 VI/2

A. Stanje 31. 
12. 2004

7.902.413 2.148.636 2.659.005 10.069.548 1.970.013 9.690.225 1.011.235 35.451.075

B. Premiki v 
kapital

Vnos Ëistega 
poslovnega 
izida 
poslovnega 
leta

2.472.823 2.472.823

Vnos zneska 
posebnih 
prevredno-
tenj kapitala

1.114.632 1.114.632

C. Premiki v 
kapitalu

Druge 
prerazpore-
ditve 
sestavin 
kapitala

1.970.013 -
1.970.013

». Premiki iz 
kapitala

IzplaËilo 
dividend 

-1.896.579 -1.896.579

Druge 
odprave 
sestavin 
kapitala

-58.012 -233.005 -291.017

D. KonËno 
stanje v 
obdobju

7.902.413 2.148.636 2.659.005 10.084.970 2.472.823 9.690.225 1.892.862 36.850.934

BilanËni 
dobiËek

10.084.970 2.472.823 12.557.793

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz gibanja kapitala 
obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d. za 
leto 2005
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Tabela 7
Izkaz gibanja kapitala obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d. za leto 2004
(v 000 SIT)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Zakonske 
rezerve

Preneseni Ëisti 
poslovni izid

»isti poslovni 
izid poslov-

nega leta

Sploπni 
prevredno-

tovalni 
popravek 

kapitala

Posebni 
prevredno-

tovalni 
popravki 
kapitala

Skupaj kapital

I/1 II III/1 IV V VI/1 VI/2

A. Stanje 31. 
12. 2003

8.011.377 2.039.672 2.659.005 9.364.694 2.863.578 9.690.225 32 34.628.583

B. Premiki v 
kapital

Vnos Ëistega 
poslovnega 
izida poslov-
nega leta

1.970.013 1.970.013

Vnos zneska 
posebnih 
prevredno-
tenj kapitala

1.011.206 1.011.206

Druga 
poveËanja 
sestavin 
kapitala

108.964 108.964

C. Premiki v 
kapitalu

Druge pre-
razporeditve 
sestavin 
kapitala

2.863.578 -2.863.578

». Premiki iz 
kapitala

IzplaËilo 
dividend 

-1.896.579 -1.896.579

Druge odpra-
ve sestavin 
kapitala

-108.964 -262.145 -3 -371.112

D. KonËno 
stanje v 
obdobju

7.902.413 2.148.636 2.659.005 10.069.548 1.970.013 9.690.225 1.011.235 35.451.075

BilanËni 
dobiËek

10.069.548 1.970.013 12.039.561

Pojasnila raËunovodskih izkazov so del raËunovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz gibanja kapitala obvladujoËe druæbe 
Intereuropa d.d. za leto 2004
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04 RaËunovodsko poroËilo
Slovenski raËunovodski
standardi

Pojasnila k raËunovodskim izkazom obvladujoËe druæbe

Pojasnila k izkazu poslovnega izida

Pojasnilo 1: Ëisti prihodki od prodaje
»isti prihodki od prodaje v viπini 28.451.888 tisoË SIT predstavljajo prodajne vrednosti opravljenih storitev in 
se pripoznajo v celoti ob prodaji. Na domaËem trgu je bilo ustvarjenih 15.625.429 tisoË SIT, na tujem trgu pa 
12.826.459 tisoË SIT Ëistih prihodkov od prodaje.

Tabela 8
»isti prihodki od prodaje po poslovnih podroËjih (podroËnih odsekih) 
(v 000 SIT)

2005 v % PLAN 2005 v % 2004 v %
I 

05/plan
I 

05/04

1 Kopenski promet 10.291.449 36 % 10.575.973 35 % 10.400.536 35 % 97 99

2 Terminalske storitve 2.869.501 10 % 3.331.973 11 % 3.195.880 11 % 86 90

3 Carinske storitve 1.644.991 6 % 1.821.005 6 % 3.120.369 10 % 90 53

4 Pomorski promet 10.111.726 36 % 10.731.665 36 % 9.761.521 33 % 94 104

5 ZraËni promet 2.249.003 8 % 2.291.200 8 % 2.074.568 7 % 98 108

6 Druge storitve 1.285.218 5 % 1.085.661 4 % 1.443.919 5 % 118 89

Skupaj 28.451.888 100 % 29.837.478 100 % 29.996.792 100 % 95 95

V letu 2005 nismo dosegli planskih vrednosti za 5 %. Tudi lanskoletnih primerljivih vrednosti nismo dosegli za 
enake odstotke. V strukturi Ëistih prihodkov od prodaje predstavljata najveËji deleæ poslovni podroËji pomorski 
promet in kopenski promet s 36 odstotnim strukturnim deleæem v Ëistih prihodkih od prodaje.

Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki znaπajo 2.208.763 tisoË SIT in predstavljajo:
·  preseæek prodajne vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo neodpisano vrednostjo v 

vrednosti 685.313 tisoË SIT,
·  prihodke od odprave dolgoroËnih rezervacij v viπini 1.237.465 tisoË SIT iz naslova slabega imena, ki je nastalo ob 

pripojitvi druæb STC d.d., Celje in STTC d.d., Maribor, 
·  prihodke od odprave dolgoroËnih rezervacij za odpravnine preseænim delavcem zaradi vstopa Slovenije v 

Evropsko unijo v viπini 124.022 tisoË SIT,
·  plaËane terjatve, za katere je bil do leta 2004 oblikovan popravek vrednosti terjatev 158.165 tisoË SIT, in 
·  druge prihodke (3.798 tisoË SIT).

V primerjavi s poslovnim letom 2004 so se drugi poslovni prihodki poveËali za 1.567.389 tisoË SIT. Na to je vplivalo 
predvsem poveËanje
·  prihodkov od odprave dolgoroËnih rezervacij iz naslova slabega imena (za 709.598 tisoË SIT) in iz naslova 

odpravnin preseænim delavcem (za 124.022 tisoË SIT) ter
·  prihodkov iz naslova preseæka prodajne vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev nad njihovo 

neodpisano vrednostjo (za 573.628 tisoË SIT).

Pojasnila k 
raËunovodskim izkazom 
obvladujoËe druæbe
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Stroπki po funkcionalnih skupinah (priloga k izkazu poslovnega izida 
obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.)
Ob uporabi oblike izkaza poslovnega izida, upoπtevajoË razliËico I, prikazujemo vse stroπke poslovanja tudi po 
funkcionalnih skupinah, in sicer loËeno za naslednje kategorije: nabavna vrednost prodanega blaga, proizvajalni 
stroπki prodanih storitev, stroπki prodajanja in stroπki sploπnih dejavnosti; vse z vπtetimi ustreznimi stroπki 
amortizacije.

Tabela 9
Stroπki po funkcionalnih skupinah (priloga k izkazu poslovnega izida obvladujoËe druæbe Intereuropa d.d.)
(v 000 SIT)

2005  v % 2004 v %
I 

05/04

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 -

Proizvajalni stroπki prodanih storitev 25.620.770 89 25.666.569 85 100

Stroπki prodajanja 1.084.938 4 1.102.869 4 98

Stroπki sploπnih dejavnosti 2.116.149 7 3.374.547 11 63

Skupaj 28.821.857 100 30.143.985 100 96

Pogled na stroπke in odhodke leta 2005 z vidika funkcionalnih stroπkov kaæe na to, da so le proizvajalni stroπki 
prodanih storitev ohranili enako raven kot v preteklem letu, medtem ko stroπki prodajanja, πe bolj pa stroπki 
sploπnih dejavnosti beleæijo zmanjπanje.

Stroπki in odhodki druæbe so se v obravnavanem poslovnem letu zmanjπali za 2 %, k Ëemur so najveË prispevali 
stroπki blaga, materiala in storitev, ki izkazujejo poveËanje za 1.870.463 tisoË SIT.
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Tabela 10
Poslovni odhodki
(v 000 SIT)

2005 v % 2004 v %
I 

05/04

1 Stroπki blaga, materiala in storitev (a+b) 22.387.345 78% 22.811.465 76% 98

a Stroπki porabljenega materiala 528.402 2% 553.448 2% 95

b Stroπki storitev 21.858.943 76% 22.258.017 74% 98

2 Stroπki dela (a+b+c) 4.542.127 16% 5.375.524 18% 84

a Stroπki plaË 3.096.823 11% 3.664.247 12% 85

b Stroπki socialnih zavarovanj 510.561 2% 613.107 2% 83

c Drugi stroπki dela 934.743 3% 1.098.170 4% 85

3 Odpisi vrednosti (a+b) 1.540.630 5% 1.618.100 5% 95

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih dolgoroËnih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih

1.191.842 4% 1.537.725 5% 78

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 348.788 1% 80.375 0% 434

4 Drugi poslovni odhodki 351.755 1% 338.896 1% 104

5 Stroπki in odhodki (1 do 4) 28.821.857 100% 30.143.985 100% 96

Pojasnilo 2: stroπki blaga, materiala in storitev
V postavko sodijo stroπki porabljenega materiala in stroπki storitev. V strukturi odhodkov predstavljajo  
78-odstotni deleæ. V letu 2005 izkazujejo zmanjπanje za 424.120 tisoË SIT, predvsem na raËun stroπkov storitev, ki 
predstavljajo 76-odstotni deleæ celotnih poslovnih odhodkov.

Tabela 11
Stroπki materiala
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Stroπki materiala za vzdræevanje in ËiπËenje 19.156 25.378 75

Stroπki goriva 107.646 106.433 101

Stroπki porabljene vode 16.700 16.977 98

Stroπki kuriva za ogrevanje 242.967 239.039 102

Stroπki literature in pisarniπkega materiala 141.933 165.621 86

Stroπki materiala skupaj 528.402 553.448 95

Pojasnila k 
raËunovodskim izkazom 
obvladujoËe druæbe
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Tabela 12
Stroπki storitev
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Direktni stroπki 19.404.265 19.588.269 99

Telefonski stroπki 130.851 167.646 78

Stroπki vzdræevanja 254.901 260.196 98

Stroπki najemnin 177.285 111.180 159

Zavarovalne premije 109.190 119.629 91

Reprezentanca in oglaπevanje 134.479 163.572 82

Stroπki izobraæevanja 29.594 32.872 90

Ostali stroπki storitev 1.618.378 1.814.653 89

Stroπki storitev 21.858.943 22.258.017 98

Izmed stroπkov storitev predstavljajo 89-odstotni deleæ direktni stroπki (stroπki dobaviteljev, neposredno 
povezani z opravljanjem storitev), v celotnih stroπkih in odhodkih pa 69-odstotni deleæ. Stroπki storitev so manjπi 
za 2 %. K zmanjπanju so najveË prispevali ostali stroπki storitev za 196.275 tisoË SIT, pa tudi direktni stroπki za 
184.004 tisoË SIT.

Pojasnilo 3: stroπki dela 
Stroπki dela v vrednosti 4.542.127 tisoË SIT so se v primerjavi z letom 2004 zmanjπali za 16 %, v najveËji meri 
zaradi prestrukturiranja druæbe, posledice vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. V strukturi odhodkov 
predstavljajo 16 %.

Tabela 13
Stroπki dela
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Stroπki plaË 3.096.823 3.664.247 85

Stroπki socialnih zavarovanj 510.561 613.107 83

Drugi str. dela 934.743 1.098.170 85

Regres 190.988 205.423 93

Prevoz in prehrana 475.713 524.702 91

Ostali stroπki dela 268.042 368.045 73

Stroπki dela 4.542.127 5.375.524 84
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Stroπki plaË v viπini 3.096.823 tisoË SIT predstavljajo:
·  plaËe, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku in
·  nadomestila plaË, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlencem 

za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni podjetje (to so neto plaËe in davek ter obvezne 
dajatve za socialno varnost iz plaË).

Stroπki socialnih zavarovanj v vrednosti 510.561 tisoË SIT predstavljajo dajatve podjetja za socialno varnost, ki so 
obveznosti podjetja, odvisne od kosmatih plaË (prispevki delodajalca za socialno varnost).
Drugi stroπki dela znaπajo 934.743 tisoË SIT, predstavljajo pa:
·  dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plaËane ali njim povrnjene zneske, ki niso v 

neposredni zvezi s poslovanjem,
·  davek na izplaËane plaËe,
·  odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju,
·  jubilejne nagrade,
·  regres za letni dopust in
·  povraËila zaposlencem (zneski za prevoz na delo, zneski za prehrano med delom in drugi prejemki 

zaposlencev).

Prejemki Ëlanov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualni 
pogodbi 
Zasluæki pripadajo zaposlencem med njihovim sluæbovanjem ali po koncu njihovega sluæbovanja. 

Med njihovim sluæbovanjem so to: plaËe, nadomestila plaË in njim sorodne postavke, po koncu sluæbovanja pa 
predvsem odpravnine in pokojnine.

Pojasnila k 
raËunovodskim izkazom 
obvladujoËe druæbe
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Tabela 14
Prejemki Ëlanov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualni pogodbi
(v 000 SIT)

PlaËe z bonitetami Gibljivi del plaËe Deleæ v dobiËku Sejnine Skupaj

Uprava

1. Joæe Kranjc 30.584 8.488 39.073

2. Radovan Vrabec 27.205 7.547 34.753

3. Milan Jelenc 26.999 7.466 34.465

4. Milan KureliË 25.404 6.795 32.199

5. Vladimir PetraviË 23.038 6.230 29.268

Skupaj 133.232 0 36.526 0 169.758

Nadzorni Svet

1 Livij Jakomin 5.093 584 5.677

2 Tufek Tadej 1.821 1.821

3 LeniË Joæe 2.732 563 3.295

4 Nabrπnik Drago 2.732 701 3.433

5 Marina Rus 2.732 456 3.189

6 BabiË Maksimilijan 2.732 577 3.309

7 Klampfer Zoran 2.732 746 3.478

8 Gordan Ernest 911 356 1.267

9 Moæe Anton 155 155

10 Skerniπak Manja 190 190

11 Buæan Ervin 145 145

12 Rigler Boπtjan 232 232

13 PeËar Nevija 142 142

14 Rebula Vinko 188 188

15 »retnik Zlatka 218 218

Skupaj 0 0 21.485 5.254 26.740

3. Zaposleni po individualnih pogodbah 341.725 7.060 0 0 348.785

Skupaj: 1+2+3 474.957 7.060 58.012 5.254 545.283
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Pojasnilo 4:  odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti z vrednostjo 1.540.630 tisoË SIT vsebujejo amortizacijo neopredmetenih dolgoroËnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev v viπini 1.168.393 tisoË SIT, izgubo pri prodaji osnovnih sredstev v viπini  
23.449 tisoË SIT ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih v viπini 348.788 tisoË SIT. Postavka 
kaæe padec za 5 %, na kar vpliva padec amortizacije in prevrednotovalnih odhodkov za 22 %. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih kaæejo porast za 268.413 tisoË SIT zaradi veËjih odpisov 
terjatev in zaradi vpliva spremembe pripoznavanja plaËanih terjatev, za katere je bil v predhodnih letih oblikovan 
popravek vrednosti. V primerljivem obdobju smo v kategoriji prikazovali pobotani znesek, kot razliko med novo 
oblikovanim popravkom vrednosti in plaËanimi terjatvami, ki so bile v predhodnih letih v popravku vrednosti. 
V poslovnem letu 2005 pa navedene plaËane terjatve izkazujemo med drugimi poslovnimi prihodki, novo 
oblikovan popravek vrednosti pa med odpisi vrednosti. »e bi v letu 2005 odhodke prikazovali na pobotan naËin, 
bi znaπali 190.623 tisoË SIT (348.788 tisoË SIT-158.165 tisoË SIT).

Tabela 15
Odpisi vrednosti
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Odpisi vrednosti (a+b) 1.540.630 1.618.100 95

a Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

1.191.842 1.537.725 78

b Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 348.788 80.375 434

PoveËanja odhodkov iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev, Ëe ne bi spremenili ocene za slabitev 
terjatev (Ëe bi v letu 2005 uporabljali enake kriterije za oblikovanje popravkov vrednosti kot v letu 2004), bi bilo 
veËje za 81.604 tisoË SIT.

Pojasnilo 5: drugi poslovni odhodki 

Tabela 16
Drugi poslovni odhodki
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Prispevek za mestno zemljiπËe 209.282 238.601 88

Donacije 1.440 7.433 19

Ostali poslovni odhodki 141.033 92.862 152

Drugi poslovni odhodki 351.755 338.896 104

Pojasnila k 
raËunovodskim izkazom 
obvladujoËe druæbe
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NajveËji deleæ drugih poslovnih odhodkov predstavljajo plaËani prispevki za mestno zemljiπËe, ki pomenijo slabih 
60 % postavke (nove odloËbe in pridobitve). Ostali del drugih poslovnih odhodkov sestavljajo razne dajatve, ki 
niso odvisne od poslovnega rezultata (prispevek za onesnaæeno vodo, prispevek za Gospodarsko zbornico, razne 
Ëlanarine zdruæenjem, oblikovanje rezervacij za potencialne obveznosti iz naslova toæb, πtipendije dijakom in 
πtudentom ter drugi stroπki). Drugi poslovni odhodki beleæijo poveËanje za 12.859 tisoË SIT.

Pojasnilo 6: finanËni prihodki iz deleæev
FinanËni prihodki iz deleæev znaπajo 1.905.485 tisoË SIT in so od lansko leto izkazanih manjπi za 3 odstotke.

FinanËnih prihodkov iz deleæev v podjetjih v skupini v letu 2005 smo pripoznali v vrednosti 233.005 tisoË SIT.

Tabela 17
FinanËni prihodki iz deleæev v podjetjih v skupini
(v 000 SIT)

Odvisna druæba Udeleæba v dobiËku v letu 2005

Interagent .d.o.o 55.446

Interzav d.o.o. 12.929

Schneider & Peklar, Gmbh 139.964

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 24.666

Skupaj 233.005

Drugi finanËni prihodki iz deleæev (s prevrednotovalnimi finanËnimi prihodki) so bili doseæeni v viπini  
1.672.480 tisoË SIT. Preteæni del vrednosti (70 %) predstavljajo ustvarjeni prihodki iz naslova prodaje finanËne 
naloæbe v Si.mobil d.d. in prihodki od dividend (302.792 tisoË SIT). 

Pojasnilo 7: finanËni prihodki iz dolgoroËnih terjatev
V okviru postavke izkazujemo druge finanËne prihodke iz dolgoroËnih terjatev viπini 3.599 tisoË SIT, predstavljajo 
pa finanËne prihodke zaradi ohranitve vrednosti dolgoroËnih terjatev do druæb, ki niso zajete v skupinske 
raËunovodske izkaze. 

Pojasnilo 8: finanËni prihodki iz kratkoroËnih terjatev
v vrednosti 278.615 tisoË SIT predstavljajo prihodke iz obresti zaraËunanih kupcem, prihodke iz obresti iz naslova 
kratkoroËno in dolgoroËno danih posojil in depozitov ter teËajne razlike iz kratkoroËnih poslovnih terjatev.

Pojasnilo 9: finanËni odhodki za odpise dolgoroËnih in kratkoroËnih terjatev
Prevrednotovalni finanËni odhodki pri finanËnih naloæbah v podjetja v skupini z vrednostjo 377.986 tisoË SIT 
predstavljajo prevrednotovalne finanËne odhodke pri finanËnih naloæbah v podjetja v skupini v viπini 329.330 
tisoË SIT, in sicer pripadajoËi znesek Ëiste izgube odvisnih druæb: Intereuropa Transport d.o.o. (189.228 tisoË SIT), 
Intereuropa IT d.o.o. (138.437 tisoË SIT) in Intereuropa-EAST, d.o.o., Moskva, (1.665 tisoË SIT) in prevrednotovalne 
finanËne odhodke iz naslova danega posojila druæbi Speka, spol.s r.o., Praga viπini 48.656 tisoË SIT.

Pojasnilo 10: finanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti
FinanËni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti znaπajo 226.036 tisoË SIT. Preteæni del postavke v finanËnih odhodkih 
predstavljajo stroπki obresti, finanËni odhodki in teËajne razlike iz naslova kratkoroËnih in dolgoroËnih obveznosti.
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Pojasnilo 11: poslovni izid iz rednega delovanja
Poslovni izid iz poslovanja je bil v obravnavanem poslovnem letu doseæen v viπini 1.838.794 tisoË SIT in je 
lanskoletnega presegel za 3,7-krat, kar je posledica veËjih drugih poslovnih prihodkov. Rezultat rednih prihodkov 
in odhodkov je doseæeni poslovni izid iz rednega delovanja v viπini 3.422.471 tisoË SIT, na kar ima najveËji vpliv 
prodaja finanËne naloæbe v druæbo Si.mobil d.d.

Pojasnilo 12: davek iz dobiËka
Ugotovljena davËna obveznost za davËno leto 2005 v viπini 995.037 tisoË SIT beleæi kar 125-odstotno poveËanje 
glede na primerljivo leto.

Tabela 18
Povzetek davËnega obraËuna za leto 2005
(v 000 SIT)

Zap. 
©t.

Vsebina 2005 2004

1 DavËno priznani prihodki 32.615.594 32.994.159

2 DavËno priznani odhodki 28.489.300 30.151.189

3 RAZLIKA med davËno priznanimi prihodki in odhodki (1‑2) 4.126.294 2.842.970

4 PoveËanje davËne osnove 425.582 179.574

5 DavËna osnova (3‑4) 4.551.876 3.022.544

6 Zmanjπanje davËne osnove 571.726 1.250.769

7 Osnova za davek (5‑6) 3.980.150 1.771.775

8 DavËna obveznost (7*25 %) 995.037 442.944

9 VplaËane akontacije 442.944 546.397

10 Obveznost za doplaËilo davka (8-9) 552.093 -103.456

11 Osnova za doloËitev akontacije davka 995.037 442.944

IzraËunana davËna obveznost v viπini 995.037 tisoË SIT ima podlago v veljavnih raËunovodskih standardih in 
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Vzrok za poveËanje davËne obveznosti je v viπjih davËno nepriznanih 
odhodkih, viπjem doseæenem poslovnem izidu in manjπih priznanih davËnih olajπavah.

Pojasnilo 12a: odloæeni davek
Novost v pripoznavanju kategorij poslovnega leta 2005 je pripoznavanje odloæenih davkov, za katere so osnova 
odbitne zaËasne razlike (34.236 tisoË SIT), ki nam bodo povrnjene v naslednjih obdobjih. Njihovo pripoznanje v 
poslovni bilanci izvira iz naËela nastanka poslovnega dogodka, pogoj za pripoznanje pa je obstoj razpoloæljivega 
obdavËljivega dobiËka, ki ga bo moË obremeniti za odbitne zaËasne razlike v prihodnosti.

Pojasnila k 
raËunovodskim izkazom 
obvladujoËe druæbe
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Tabela 19
Dejanska davËna obremenitev
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

Odmerjeni davek (postavka 19. v izkazu poslovnega izida) 995.037 442.944 225

Odloæeni davek (postavka 20.v izkazu poslovnega izida) -34.236 0 -

Skupaj 960.801 442.944 217
 
Vsebina terjatev za odloæene davke je podana v spodnji tabeli.

Tabela 20
Vsebina terjatev za odloæeni davek
(v 000 SIT)

Vsebina terjatev za odloæeni davek osnova znesek terjatev/prihodkov

Popravek vrednosti tolarskih terjatev 85.142 21.286

Rezervacije za odpravnine 51.802 12.950

Skupaj 136.944 34.236

Pojasnilo 13: doseæeni poslovni izid zunaj rednega delovanja
je posledica doseæenih izrednih prihodkov in odhodkov. Niso pomembna postavka, predstavljajo pa predvsem 
odπkodnine zavarovalnice in odbitne franπize pri odπkodninskih zahtevkih.

Pojasnilo 14: Ëisti poslovni izid obraËunskega obdobja
je bil doseæen v viπini 2.472.823 tisoË SIT in poveËuje kategorijo bilanËnega dobiËka.
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Pojasnilo 15: stalna sredstva 
Stalna sredstva predstavljajo 80 % vseh sredstev in so v primerjavi s preseËnim dnem primerjalnega leta manjπa 
za 4 %, predvsem zaradi vpliva amortizacije in odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev ter dolgoroËnih 
finanËnih naloæb.

Pojasnilo 16: neopredmetena dolgoroËna sredstva 

Tabela 21
Gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v letu 2005 
(v 000 SIT)

DolgoroËno odloæeni 
stroπki poslovanja

DolgoroËne 
premoæenjske pravice

Neopredmetena 
dolgoroËna sredstva 

v izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2005 10.162 719.357 0 729.519

PoveËanja 0 0 100.118 100.118

Zmanjπanja 4.205 456.689 0 460.894

Stanje 31. 12. 2005 5.957 262.668 100.118 368.743

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2005 445.565 445.565

PoveËanja (iz naslova amortizacije) 80.347 80.347

PoveËanja 

Zmanjπanja 345.502 345.502

Stanje 31. 12. 2005 180.410 180.410

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2005 10.162 273.792 0 283.954

Stanje 31. 12. 2005 5.957 82.258 100.118 188.333

Neopredmetena dolgoroËna sredstva predstavljajo dolgoroËne premoæenjske pravice, ki vsebujejo licence za 
raËunalniπke programe, in dolgoroËno odloæene stroπke poslovanja.

Vpliv na gibanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev v poslovnem letu izvira iz nabav, prodaj, amortizacije in 
prenosa dolgoroËno odloæenih stroπkov poslovanja med stroπke. 

Na obravnavani preseËni dan druæba nima nikakrπnih finanËnih obvez zaradi nakupa neopredmetenih 
dolgoroËnih sredstev, ravno tako nima zastavljenih neopredmetenih dolgoroËnih sredstev kot jamstva za 
dolgove in drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi. 

Pojasnila k bilanci stanja 

Pojasnila k bilanci stanja 
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Pojasnilo 17: opredmetena osnovna sredstva

Tabela 22
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2005 
(v 000 SIT)

ZemljiπËa Zgradbe Druge naprave 
in oprema

Predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih sredstev

Opredmetena 
osnovna sredstva v 

gradnji in izdelavi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2005 3.432.775 25.203.936 8.953.797 0 2.726.561 40.317.069

PoveËanja 3.659.674 770.246 5.439 1.868.210 6.303.569

Zmanjπanja 498.324 1.805.176 2.173.859 5.439 4.574.427 9.057.225

Stanje 31. 12. 2005 2.934.451 27.058.434 7.550.184 0 20.344 37.563.413

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2005 9.430.296 7.645.775 17.076.071

PoveËanja (iz naslova 
amortizacije)

698.926 389.120 1.088.046

Zmanjπanja 811.365 2.012.402 2.823.767

Stanje 31. 12. 2005 9.317.857 6.022.493 15.340.350

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2005 3.432.775 15.773.640 1.308.022 0 2.726.561 23.240.998

Stanje 31. 12. 2005 2.934.451 17.740.577 1.527.691 0 20.344 22.223.063

Odtujitve osnovnih sredstev in amortizacija sredstev v poslovnem letu so vplivale na 4-odstotno zmanjπanje 
vrednosti v primerjavi s preseËnim stanjem leta 2004.

V letu 2005 je bilo uresniËenih 1.868.210 tisoË SIT vlaganj v opredmetena osnovna sredstva, za katera beleæimo 
1.078.090 tisoË SIT finanËnih obveznosti (kratkoroËni del znaπa 196.016 tisoË SIT), preostali del v viπini 790.120 
tisoË SIT pa odpade na lastne vire. Vrednost finanËnih obveznosti se v najveËji meri nanaπa na izgradnjo 
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avtosalona AC-Interavto, d.o.o., Koper in preureditev delavnice za tehniËne preglede, pretoËnega skladiπËa v 
Ljubljani (54 %) ter na zakljuËevanje izgradnje logistiËnega centra Logatec (46 %). 

Na bilanËni preseËni dan druæba nima nikakrπnih zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev kot jamstva za 
dolgove in drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi. 

Opredmetenih osnovnih sredstev ne prevrednotujemo v smislu okrepitve. Na podlagi poroËila pooblaπËenega 
cenilca iz leta 2002, ki je za nas opravil preliminarni preizkus v smeri prevrednotenja nepremiËnin, teh nismo 
slabili, ker je bila nadomestljiva vrednost nepremiËnin veËja od njihove knjigovodske vrednosti. V druæbi nismo 
sami gradili ali izdelali nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.

Pojasnilo 18: dolgoroËne finanËne naloæbe
DolgoroËne finanËne naloæbe so ohranile enak strukturni deleæ (33 %) v sredstvih druæbe. Naloæbe, katerih 
poπtena vrednost je bila na dan 31. 12. 2005 manjπa od njihove knjigovodske vrednosti, smo slabili, in sicer 
v breme prevrednotovalnih finanËnih odhodkov v viπini 324 tisoË SIT, kar je razvidno iz preglednice gibanja 
dolgoroËnih finanËnih naloæb (razen naloæb v podjetja v skupini).

DolgoroËne finanËne naloæbe, pri katerih je bila poπtena vrednost veËja od njihove knjigovodske vrednosti, v 
skladu z raËunovodsko usmeritvijo nismo krepili, ampak le razkrivamo njihovo poπteno vrednost. 

Deleæi v podjetjih v skupini
V bilanci stanja so pripoznani deleæi v druæbah v skupini v vrednosti 12.681.872 tisoË SIT. V poslovnem letu 
beleæimo poveËanje dolgoroËnih naloæb iz naslova izvrπene dokapitalizacije v vrednosti 412.766 tisoË SIT  
(razlika 87.234 tisoË SIT do celotnega zneska dokapitalizacije, ki je znaπal 500.000 tisoË SIT, je zmanjπala 
obveznost za dokapitalizacijo, izkazano v letu 2004), uËinka prevrednotenja iz naslova teËajnih razlik v vrednosti 
219.124 tisoË SIT in uËinka pripadajoËih rezultatov druæb v vrednosti 663.457 tisoË SIT. Zmanjπanje postavke je 
rezultat nakazila udeleæb v dobiËku v vrednosti 265.763 tisoË SIT. 

Pojasnila k bilanci stanja 
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Tabela 23
Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb v odvisne druæbe v letu 2005 
(v 000 SIT)

% l 
astniπtva 

na dan 
31. 12.  
2004

% 
lastniπtva 

na dan 
31. 12.  
2005

ZaËetna 
neodpisana 

vrednost

Zmanjπanje 
naloæbe 

na raËun 
udeleæbe 
v dobiËku

Dokapitali-
zacija  

(z zmanjπa-
njem 

obveznosti) 
in uskladitev 

dobiËkov 
preteklih let

PoveËanje 
naloæbe 

iz naslova 
teËajnih 

razlik

PoveËanje oz. 
zmanjπanje 

naloæbe 
iz naslova 
pripadajo-

Ëega Ëistega 
poslovnega 

izida oz. izgube

Neodpi-
sana 

vrednost 
na dan 

31. 12. 2005

Intereuropa Transport 
d.o.o., Koper

100,00 100,00 1.483.404 -189.228 1.294.176

Interagent d.o.o., Koper 100,00 100,00 214.433 55.446 69.594 228.581

Intereuropa IT 
d.o.o., Koper

100,00 100,00 0 412.766 -138.437 274.329

Interzav, d.o.o., Koper 71,28 71,28 24.551 12.929 12.310 23.932

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

99,94 99,94 5.477.611 194.405 618.105 6.290.121

Intereuropa Sajam, 
d.o.o., Zagreb

51,00 51,00 199.502 57.423 6.455 55.043 203.577

Intereuropa Skopje, 
d.o.o., Skopje

99,56 99,56 224.518 10.123 12.969 247.610

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo

89,29 89,29 1.889.030 94 82.177 1.971.301

Intereuropa-East 
d.o.o., Moskva

100,00 100,00 18.646 2.526 -1.665 19.507

A.D. Interjug-AS, Beograd 73,62 73,62 900.306 1.471 -918 21.791 922.650

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

67,60 67,60 51.643 -35 6.289 57.897

TEK ZTS, d.o.o., Uægorod 66,67 66,67 45.307 326 7.216 10.695 63.544

Schneider & Peklar, 
GmbH, Dunaj 

100,00 100,00 1.108.214 139.965 -733 96.865 1.064.381

Intereuropa Transport 
& Spedition, GmbH, 
Troisdorf 

100,00 90,48 13.327 -9 6.948 20.266

V skupinske raËunovodske izkaze nismo vkljuËili druæb, ki sta v likvidacijskem postopku:
·  druæba Intereuropa d.o.o., Sarajevo, v kateri je obvladujoËa druæba 100-odstotna lastnica in 
·  druæba Intereuropa Mostar d.o.o., Mostar, v kateri je obvladujoËa druæba 60,71-odstotna lastnica.
Na preseËni dan je oblikovan 100-odstotni popravek vrednosti obeh naloæb v skupnem znesku 19.697 tisoË SIT.
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Tabela 24
Gibanje dolgoroËnih finanËnih naloæb, razen naloæb v podjetja v skupini
(v 000 SIT)

DolgoroËne finanËne 
terjatve do podjetij 

v skupini razen do 
pridruæenih podjetij

Deleæi v pridruæenih 
podjetjih in skupaj 

obvladovani druæbi

Drugi dolgoroËni 
deleæi

DolgoroËna posojila 
(na podlagi posojilnih 

pogodb, obveznic)

Skupaj

Stanje na dan 1.1. 290.814 673.117 1.840.185 845.686 3.649.802

PoveËanja 126.554 941.173 263.100 1.330.827

Strukturiran produkt 239.585 239.585

Nakupi 36.000 327.173 363.173

Obresti 23.515 23.515

PripadajoËi dobiËki 
po kapitalski metodi

90.554 90.554

Prenos iz kratkoroËnih 
finanËnih naloæb

614.000 614.000

Zmanjπanja 150.373 18.000 1.383.040 805.374 2.356.787

Zmanjπanje dolg. 
dela za prenos 
na kratkoroËne 
finanËne naloæbe

150.259 805.221 955.480

Prodaja 18.000 1.382.859 1.400.859

TeËajne razlike 114 10 124

Slabitve 181 143 324

Stanje na dan 31. 12. 140.441 781.671 1.398.318 303.412 2.623.842

V poslovnem letu je opazno zmanjπanje dolgoroËnih naloæb iz naslova prodaje naloæb, preteæni del odtujene 
postavke predstavlja odtujitev naloæbe v druæbo Si.mobil d.d. v vrednosti 1.068.249 tisoË SIT, poloviËne prodaje 
naloæbe v druæbo Intereuropa-FLG, d.o.o. v vrednosti 18.000 tisoË SIT in prenosa dela dolgoroËnih finanËnih 
terjatev na kratkoroËne finanËne terjatve v vrednosti 955.480 tisoË SIT. PoveËanja v vrednosti 1.330.828 tisoË SIT 
pa izvirajo iz novih pridobitev, obresti, pripadajoËih Ëistih dobiËkov pridruæenih druæb in skupaj obvladovane 
druæbe ter prenosa kratkoroËnih finanËnih naloæb med dolgoroËne finanËne naloæbe.

DolgoroËne finanËne terjatve do druæb v skupini 
DolgoroËne finanËne terjatve do druæb v skupini so pripoznane v vrednosti 140.441 tisoË SIT, in sicer:
·  v viπini 50.600 tisoË SIT predstavljajo vrednost danega posojila odvisni druæbi Intereuropa Transport d.o.o., ki 

zapade v dveh letih od datuma bilance stanja,
·  v viπini 89.841 tisoË SIT pa vrednost danih posojil odvisni druæbi Intereuropa RTC d.d Sarajevo, ki zapadejo v 

plaËilo v treh letih od datuma bilance stanja.

Glede na visok odstotek lastniπtva, ki pogojuje aktivno upravljanje druæb, ocenjujemo, da je izpostavljenost 
kreditnemu tveganju majhna. PovpreËna tehtana obrestna meta pri teh posojilih znaπa 3,28 %.

Pojasnila k bilanci stanja 
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Tabela 25
DolgoroËne finanËne terjatve do podjetij v skupini po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Zapadlost od 1 do 2 let 122.473 0 -

Zapadlost od 2 do 3 leta 17.968 117.000 15

Zapadlost od 3 do 4 leta 0 173.814 -

Skupaj 140.441 290.814 48

Deleæi v pridruæenih druæbah in skupaj obvladovani druæbi
Deleæi v pridruæenih druæbah znaπajo 781.671 tisoË SIT in predstavljajo:
·   dolgoroËno finanËno naloæbo v druæbo Adriafin, d.o.o., Vojkovo nabreæje 30, Koper, v vrednosti 725.909 tisoË SIT 
(24,28-odstotno lastniπtvo) in

·   dolgoroËno finanËno naloæbo v druæbo AC-Interauto, d.o.o., Vojkovo nabreæje 32, Koper, v vrednosti  
29.573 tisoË SIT (40-odstotno lastniπtvo). V letu 2005 pa posedujemo πe:

·   naloæbo v skupaj obvladovano druæbo, Intereuropa-FLG d.o.o., Letaliπka 35, Ljubljana, v vrednosti 26.189 tisoË SIT 
(50-odstotno lastniπtvo) .

Deleæe v pridruæenih druæbah smo poveËali upoπtevajoË kapitalsko metodo za pripadajoËi Ëisti dobiËek druæb 
v letih 2004 in 2005: AC-Interauto, d.o.o. za 1.337 tisoË SIT in Adriafin, d.o.o. za 81.028 tisoË SIT. Deleæ v skupaj 
obvladovani druæbi Intereuropa-FLG d.o.o. pa smo iz naslova pripadajoËega Ëistega dobiËka leta 2005 poveËali za 
8.189 tisoË SIT.

Drugi dolgoroËni deleæi
V okviru ≈drugih dolgoroËnih deleæev«, ki so na bilanËni preseËni dan pripoznani v vrednosti 1.398.348 tisoË SIT, 
vkljuËujemo naloæbe v delnice in deleæe drugih, to je druæb, ki niso vkljuËene v skupino Intereuropa. V okviru 
dolgoroËnih naloæb v druge dolgoroËne deleæe predstavlja najveËji deleæ (32 %) naloæba v delnice druæbe Banka 
Koper d.d.

Poπtena vrednost dolgoroËnih finanËnih naloæb v delnice, ki kotirajo na borzi, je na dan 31. 12. 2005 za  
500.673 tisoË SIT viπja od njihove knjigovodske vrednosti. V letu 2005 smo naloæbo v druæbo Si.mobil d.d. odtujili 
v mesecu decembru 2005. VeËji del drugih dolgoroËnih deleæev predstavljajo naloæbe v delnice in obveznice, ki 
ne kotirajo na borzi, in naloæbe v deleæe drugih druæb. 

Intereuropa d.d. je v mesecu decembru 2005 z ostalimi manjπinskimi delniËarji druæbe Si.mobil podpisala 
dogovor s kupcem Mobilkom Austria o predËasni prodaji 509.129 (5,475 %) delnic Si.mobila v skupni vrednosti 
9.371.286,87 EUR. Na podlagi tega dogovora, se kupec obvezuje poravnati preostanek kupnine pred iztekom roka, 
ki je v zaËetku julija 2007, in sicer neposredno po podpisu dogovora. Dogovorjena diskontna stopnja znaπa  
5,5 odstotka letno od dneva plaËila do dneva zapadlosti (to je 2. julija 2007, v skladu s prvim aneksom k pogodbi). 
Prodaja se je zgodila v skladu z naloæbenimi naËrti Intereurope, ki se usmerja v πiritev na podroËju svoje osnovne 
dejavnosti.
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Knjigovodska vrednost naloæbe v delnice Banke Koper d.d. (53.125 delnic) je na dan 31. 12. 2005 enaka kot na 
primerljivi preseËni bilanËni dan leta 2004 in znaπa 444.784 tisoË SIT. S Pogodbo o prodaji teh delnic banki San 
Paolo Imi, Spa, je dogovorjeno, da lahko druæba Intereuropa d.d. po 30. 6. 2006 navedene delnice proda po ceni 
102 tisoË SIT za delnico, poveËani za obresti, ki jih bo Banka Koper d.d. plaËevala za depozite nad eno leto, in 
zmanjπani za dividende, izplaËane v Ëasu do prodaje delnic. Pogodba je izvrπljiva ob pogoju, da banka San Paolo 
Imi, Spa pridobi dovoljenje Banke Slovenije za nakup veËinskega deleæa v Banki Koper d.d. Na podlagi pogajanj se 
priËakuje, da bo opcijska pogodba podaljπana, torej da ne bo izvrπena v poslovnem letu 2006. Z vsemi 
53.125 delnicami Banke Koper Intereuropa d.d. ni smela razpolagati vse do vkljuËno 31. 12. 2005. Prepoved 
razpolaganja je bila v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisana v korist 
Banke Slovenije. 

Druge dolgoroËne finanËne terjatve
Druge dolgoroËne finanËne terjatve so na dan bilance stanja pripoznane v vrednosti 303.412 tisoË SIT in 
predstavljajo:
·  dolgoroËno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v viπini 63.980 tisoË SIT,
·  dolgoroËne naloæbe v strukturiran produkt v viπini 239.432 tisoË SIT. 

Tabela 26
Druge dolgoroËne finanËne terjatve po zapadlosti 
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Zapadlost od 1 do 2 let 18.072 764.859 2

Zapadlost od 2 do 3 leta 17.727 3.630 488

Zapadlost od 3 do 4 leta 18.562 70.908 26

Zapadlost od 4 do 5 let 0 1.169 -

Zapadlost nad 5 let 249.051 5.120 4.864

Skupaj 303.412 845.686 36

Na dan 31. 12. 2005 druæba nima v plaËilo zapadlih in πe ne udenarjenih dolgoroËnih finanËnih terjatev. PovpreËna 
tehtana obrestna mera pri dolgoroËnih posojilih znaπa 5,25 %.

Pojasnila k bilanci stanja 
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Tabela 27
Druge dolgoroËne finanËne terjatve glede na varovanje pred kreditnim tveganjem
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Zavarovane 249.051 776.148 32

Poroπtvo 9.619 14.968 64

Obveznice 0 761.180 -

Strukturiran produkt 239.432 0 -

Nezavarovane 54.361 69.538 78

Skupaj 303.412 845.686 36

Preteæni del dolgoroËnih finanËnih terjatev (239.432 tisoË SIT oziroma 96 % vrednosti) predstavlja naloæbo v 
strukturirani produkt (posebna oblika obveznice z roËnostjo dospelosti nad 1 letom in izplaËilom 100 % viπine 
glavnice ob zapadlosti intstrumenta), zato ocenjujemo nizko kreditno tveganje.

DolgoroËno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb predstavljajo le 0,4 % vseh dolgoroËnih finanËnih naloæb. 
Nanaπajo se predvsem na dano posojilo druæbi Cimos d.d. in na stanovanjska posojila, ki so na bilanËni preseËni 
dan izkazana do naslednjih skupin:

Tabela 28
Dana stanovanjska posojila do skupin
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Ëlani uprave (do 11. 12. 2005) 3.890 4.470 87

zaposleni 1.631 2.871 57

bivπi zaposleni 4.943 4.331 114

Skupaj 10.464 11.672 90

Skupni znesek odplaËil iz naslova vraËil posojil v poslovnem letu 2005 predstavlja vrednost 4.212 tisoË SIT. Do 
Ëlanov nadzornega sveta druæba ne izkazuje terjatev, do Ëlanov uprave pa le v omenjeni viπini 3.890 tisoË SIT 
dolgoroËnih terjatev in 622 tisoË SIT kratkoroËnih terjatev za posojila.

Lastni deleæi
Na obravnavani bilanËni preseËni dan druæba Intereuropa d.d. nima pripoznanih lastnih delnic.
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Pojasnilo 19: gibljiva sredstva

Tabela 29
Gibljiva sredstva
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 v % 31. 12. 2004 v %
I 

05/04

8.258.866 100 % 8.401.731 100 % 98

I. Zaloge 12.653 0 % 11.803 0 % 107

II. Poslovne terjatve 5.772.978 70 % 5.963.922 71 % 97

III. KratkoroËne finanËne naloæbe 2.348.561 28 % 2.290.659 27 % 103

IV. Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina 124.674 2 % 135.347 2 % 92

Gibljiva sredstva predstavljajo 18 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na zadnji dan primerljivega leta so se 
zmanjπala za 2 % predvsem na raËun zmanjπanja poslovnih terjatev. 

Pojasnilo 20: zaloge
V okviru zalog pripoznavamo zaloge pisarniπkega in reklamnega materiala v vrednosti 12.653 tisoË SIT. Pri izvedbi 
popisa zalog niso bili ugotovljeni niti preseæki niti primanjkljaji zalog.

Pojasnilo 21: poslovne terjatve
DolgoroËne poslovne terjatve znaπajo na dan 31. 12. 2005 37.164 tisoË SIT in predstavljajo 
predvsem (v viπini 34.236 tisoË SIT) terjatve iz naslova odloæenih davkov (pojasnilo 12a).

KratkoroËne poslovne terjatve
NajveËji deleæ (90 %) kratkoroËnih poslovnih terjatev predstavljajo terjatve do kupcev, ki so predstavljene 
v nadaljevanju. KratkoroËne poslovne terjatve so se zmanjπale za 4 % v primerjavi s stanjem na zadnji dan 
primerljivega leta, na kar je vplivalo zmanjπanje kratkoroËnih poslovnih terjatev do drugih. 

Tabela 30
KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev (razen do odvisnih druæb)
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

A. KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 6.076.738 5.777.739 105

B. Popravek vrednosti terjatev 814.362 994.225 82

Neodpisana vrednost (A-B) 5.262.376 4.783.514 110

Odpisanost terjatev (B/A) 13% 17% 78

Pojasnila k bilanci stanja 
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Oblikovan popravek vrednosti terjatev v viπini 814.362 tisoË SIT je za 18 % manjπi glede na zadnji dan 
primerljivega leta. Na to je vplivala predvsem sprememba raËunovodske ocene glede oblikovanja popravkov 
vrednosti (za terjatve, starejπe od 180 dni od dneva zapadlosti, v letu 2005; v primerljivem obdobju 2004 pa za 
terjatve, starejπe od 75 dni od dneva zapadlosti). 

Tabela 31
Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2005
(v 000 SIT)

Popravek terjatev na dan 31. 12. 2004 994.225

 - odpisane terjatve, za katere je bil oblikovan popravek 139.509

 - izterjane terjatve, za katere je bil oblikovan popravek 158.164

 + dodatno poveËanje popravka vrednosti 117.811

KonËno stanje popravka 31. 12. 2005 814.362

Pomemben znesek, zaraËunan v korist tretjih oseb, predstavljajo prefakturirane carinske dajatve, ki niso sestavni 
del prihodkov, temveË so prehodna postavka in v strukturi terjatev pomembno vplivajo na njihovo viπino. 
Omenjene carinske dajatve so v primerjavi s preteklim letom zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo 
padle za 7.808.416 tisoË SIT oziroma za 39 %.

Tabela32
Pregled Ëistih prihodkov od prodaje s prefakturiranimi carinskimi dajatvami
(v 000 SIT)

2005 2004
I 

05/04

1. »isti prihodki od prodaje 28.451.888 29.996.792 95

2. Prefakturirane carinske dajatve 12.331.705 20.212.121 61

3.  Skupaj (1+2) Ëisti prihodki od prodaje s 
prefakturiranimi carinskimi dajatvami

40.783.593 50.208.913 81

V letu 2005 beleæimo 9-odstotno poveËanje kratkoroËnih poslovnih terjatev do kupcev (razen do odvisnih in 
pridruæenih druæb) ob hkratnem zmanjπanju Ëistih prihodkov od prodaje s prefakturiranimi carinskimi dajatvami 
za 19 %.

Izpostavljenost razliËnemu tveganju pri terjatvah do kupcev obvladujemo z uporabo lastnega bonitetnega 
sistema za domaËe kupce in s preverjanjem bonitetnih ocen, ki jih za tuje kupce pridobivamo pri specializiranih 
druæbah. Na podlagi pridobljenih informacij zahtevamo za komitente slabπih bonitetnih razredov instrumente 
za zavarovanje plaËil (menice, banËne garancije, hipoteke, zastavne pravice na premiËninah in poroπtva).
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Tabela 33
Struktura kratkoroËnih terjatev do kupcev (razen do odvisnih in pridruæenih druæb) po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 05 v % 31. 12. 04 v %
I 

05. 04

Nezapadlo 3.846.094 63 % 3.631.526 63 % 106

Zapadlo od 0 do 30 dni 849.573 14 % 745.610 13 % 114

Zapadlo od 31 do 60 dni 287.632 5 % 216.681 4 % 133

Zapadlo od 61 do 90 dni 92.241 2 % 81.634 1 % 113

Zapadlo od 91 do 120 dni 26.273 0 % 54.931 1 % 48

Zapadlo od 121 do 150 dni 29.997 0 % 23.673 1 % 127

Zapadlo od 151 do 180 dni 41.618 1 % 25.353 0 % 164

Zapadlo nad 181 dni 903.310 15 % 998.331 17 % 90

KratkoroËne poslovne terjatve do kupcev 6.076.738 100 % 5.777.739 100% 105

VeËji del terjatev, zapadlih nad 91 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvrπbe, toæbe, steËaje, prisilne poravnave).

KratkoroËne poslovne terjatve do drugih so na preseËni dan 31. 12. 2005 niæje za 855.015 tisoË SIT kot na 
primerjalni preseËni dan. Razlog za zmanjπanje je v tem, da smo v preteklem obdobju pripoznali terjatev za 
preveË plaËani davek iz dobiËka, ugotovljen po davËnem obraËunu za leto 2004, medtem ko na obravnavani 
preseËni dan 31.12.2005 ugotavljamo davËno obveznost. Po drugi strani smo na bilanËni preseËni dan leta 2004 
pripoznali terjatev za vstopni DDV (izvirajoË iz naslova nakupa osnovnih sredstev) v vrednosti 375.728 tisoË SIT. 
Obenem pa zmanjπanje postavke izvira tudi iz unovËitve danega poroπtva v vrednosti 203.639 tisoË. 

Pojasnilo 22: kratkoroËne finanËne naloæbe 

Tabela 34
KratkoroËne finanËne naloæbe
(v 000 SIT)

31. 12. 2005 v % 31. 12. 2004 v %
I 

05/04

KratkoroËne finanËne naloæbe 2.348.561 100% 2.290.659 103% 103

1. KratkoroËna posojila podjetjem skupine 1.182.509 50 % 1.099.421 52 % 108

2. KratkoroËne finanËne naloæbe do drugih 1.166.052 50 % 1.191.238 51 % 98

KratkoroËne naloæbe v 
delnice drugih podjetij

0 0 % 815.397 0 % -

KratkoroËna posojila, dana na podlagi 
posojilnih pogodb in z odkupom obveznic 

1.104.961 47 % 127.012 48 % 870

KratkoroËni depoziti 61.091 3 % 167.820 3 % 36

Druge kratkoroËne naloæbe 0 0 % 81.009 0 % -

Pojasnila k bilanci stanja 
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Na poveËanje kratkoroËnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb in z odkupom obveznic, je vplival 
predvsem prenos kratkoroËnega dela dolgoroËne naloæbe v obveznice na kratkoroËne finanËne naloæbe 
(805.221 tisoË SIT). 

Na zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb v delnice drugih podjetij je vplival predvsem prenos kratkoroËnih 
naloæb v delnice na dolgoroËne finanËne naloæbe v viπini nabavne vrednosti 614.001 tisoË SIT (ta vrednost je 
bila na dolgoroËnih finanËnih naloæbah oslabljena za 29 tisoË SIT). Depoziti so se zmanjπali predvsem zaradi 
njihovega koriπËenja ob zapadlosti.

Tabela 35
KratkoroËno dana posojila drugim glede na zavarovanje
(v 000 SIT)

31/12/05 31/12/04
I 

05/04

Zavarovane 1.084.131 94.026 1.153

Menice 300.000 90.000 333

Obveznice 784.131 0 -

Drugo 0 4.026 -

Nezavarovane 20.830 32.986 63

Skupaj 1.104.961 127.012 870

Druæba izkazuje 1.182.509 tisoË SIT posojil, danih podjetjem v skupini (najveËji deleæ posojil odpade na druæbi 
Intereuropa IT d.o.o., Koper, in Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb). Ostale kratkoroËne finanËne naloæbe 
predstavljajo naloæbe v delnice in vzajemne sklade ter posojila.

Izpostavljenost kreditnemu tveganju pri kratkoroËnih finanËnih naloæbah v odvisne druæbe upravljamo 
skozi visok odstotek lastniπtva. Tveganje zmanjπanja vrednosti drugih finanËnih naloæb zniæujemo z njihovo 
razprπenostjo.

PovpreËna tehtana obrestna mera pri kratkoroËno danih posojilih znaπa 4,97 %.

Pojasnilo 23: dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina
Dobroimetje pri bankah, Ëeki in gotovina znaπajo 124.674 tisoË SIT in predstavljajo tolarska in devizna sredstva 
na raËunih, depozite na vpoklic, denarna sredstva v blagajni, prejete Ëeke in denar na poti. Vzroke poveËanj in 
zmanjπanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2005 prikazuje izkaz finanËnega izida druæbe.

Pojasnilo 24: aktivne Ëasovne razmejitve
Aktivne Ëasovne razmejitve so na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2005 pripoznane v vrednosti 360.158 tisoË SIT. V 
najveËji meri predstavljajo direktne stroπke (stroπki dobaviteljev, neposredno povezani z opravljanjem storitev), 
ki πe niso zaraËunani in jih izkazujemo kot kratkoroËno odloæene stroπke. Glede na primerljivi dan 31. 12. 2004 so 
se zmanjπale za 244.597 tisoË SIT iz naslova manjπih navedenih direktnih stroπkov.
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Pojasnilo 25: zunajbilanËna sredstva 
ZunabilanËna sredstva imajo protipostavko v zunajbilanËnih obveznostih, ki jih razËlenjujemo na enak naËin kot 
zunajbilanËna sredstva. Podrobnejπa Ëlenitev je podana pri pojasnilu zunajbilanËnih obveznosti πtevilka 30.

Pojasnilo 26: kapital
Kapital izraæa lastniπko financiranje druæbe in je z vidika druæbe njena obveznost do lastnikov.

Tabela 36
Obveznosti do virov sredstev
(v 000 SIT)

31. 12. 05 v  % 31. 12. 04 v  %
I 

05. 04

A. Kapital 36.850.934 100 % 35.451.075 100 % 104

I. Osnovni kapital 7.902.413 21 % 7.902.413 22 % 100

II. Kapitalske rezerve 2.148.636 6 % 2.148.636 6 % 100

III. Rezerve iz dobiËka 2.659.005 7 % 2.659.005 8 % 100

IV. Preneseni Ëisti poslovni izid 10.084.970 27 % 10.069.548 28 % 100

V. »isti poslovni izid poslovnega leta 2.472.823 7 % 1.970.013 6 % 126

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 11.583.087 31 % 10.701.460 30 % 108

1. Sploπni prevrednotovalni popravek kapitala 9.690.225 26 % 9.690.225 27 % 100

2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 1.892.862 5 % 1.011.235 3 % 187

Gibanje kapitala v letu 2005 prikazuje izkaz gibanja kapitala. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala se je v 
letu 2005 v najveËji meri poveËal iz naslova vrednotenja naloæb v odvisne druæbe po kapitalski metodi  
(za 992.786 tisoË SIT).

Pojasnila k bilanci stanja 
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Tabela 37
PoveËanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova pripadajoËih Ëistih dobiËkov odvisnih 
druæb  (v 000 SIT)

% lastniπtva PripadajoËi Ëisti dobiËek 

Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb 99,94 % 618.106

Schneider & Peklar, GmbH, Dunaj 100 % 96.865

Intereuropa RTC d.d., Sarajevo 89,29 % 82.177

Interagent d.o.o., Koper 100 % 69.594

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb 51 % 55.043

A.D.Interjug-AS, Beograd 73,62 % 21.791

Intereuropa Skopje, d.o.o., Skopje 99,56 % 12.969

Interzav d.o.o., Koper 71,28 % 12.309

TEK ZTS, d.o.o., Uægorod 66,67 % 10.695

Intereuropa Transport & Spedition, GmbH, Troisdorf 90,48 % 6.948

Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu 67,60 % 6.289

Skupaj poveËanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 992.786

PoveËanje izhaja tudi iz naslova pripadajoËih dobiËkov pridruæenih druæb Adriafin, d.o.o. in AC-Interauto, 
d.o.o. (vkljuËujoË leti 2004 in 2005) ter skupaj obvladovane druæbe Intereuropa-FLG, d.o.o. (v skupni viπini               
90.554 tisoË SIT) in iz vpliva teËajnih razlik v vrednosti 29.497 tisoË SIT. Nakazila pripadajoËih udeleæb v dobiËku v 
poslovnem letu 2005 v vrednosti 233.005 tisoË SIT pa vplivajo na zmanjπanje postavke. 

Osnovni kapital druæbe Intereuropa d.d. je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z 
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Vse delnice so v celoti vplaËane.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
·  pravico do udeleæbe pri upravljanju druæbe,
·  pravico do dela dobiËka (dividend),
·  pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja po likvidaciji ali steËaju druæbe.

Navadne delnice kotirajo na Ljubljanski borzi od 12. 1. 1998 z oznako IEKG. Borzna cena ene navadne delnice na 
dan 30. 12. 2005 je bila 5.362,84 SIT, na dan 30. 12. 2004 pa je znaπala 7.442,06 SIT. Njena knjigovodska vrednost 
na dan 31. 12. 2005 je bila 4.663,25 SIT, na dan 31. 12. 2004 pa 4.486,11 SIT.

Na bilanËni preseËni dan 31. 12. 2005 ima druæba πe za 389.892 tisoË SIT odobrenega in neizkoriπËenega 
kapitala, in sicer do 27. 2. 2007. V poslovnem letu 2005 druæba ni izdala delnic za odobreni kapital. Druæba nima 
odkupljenih lastnih delnic in tudi druge druæbe v skupini niso lastnice njenih delnic.

Sploπnega prevrednotenja kapitala (v skladu s SRS 8.28.) nismo opravili, ker se je v prejπnjem koledarskem letu 
teËaj evra do tolarja poveËal za manj kot 5,5 %. Skladno s SRS 8.40. posebej razkrivamo poslovna izida, izraËunana 
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na podlagi sploπnega prevrednotenja zaradi ohranitve kupne moËi kapitala v evru in na podlagi rasti cen 
æivljenjskih potrebπËin.

Ob upoπtevanju sploπnega prevrednotenja kapitala zaradi ohranjanja kupne moËi v evru bi bil doseæen poslovni 
izid veËji za 21.913 tisoË SIT, ob upoπtevanju rasti cen æivljenjskih potrebπËin pa bi bil poslovni izid manjπi za 
710.992 tisoË SIT. 

Pojasnilo 27: rezervacije
Na dan bilance stanja ima druæba πe 74.100 tisoË SIT neizkoriπËenih dolgoroËnih rezervacij. »rpanje rezervacij 
prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela 38
»rpanje rezervacij
(v 000 SIT)

31. 12. 2004 PoveËanje Poraba Odprava 31. 12. 2005

DolgoroËne rezervacije iz naslova finanËnega najema 1.110 -852 258

DolgoroËne rezervacije iz naslova 
slabega imena, nastalega v letu 2001 ob 
pripojitvi druæbe STC d.d., Celje

173.069 -173.069 0

DolgoroËne rezervacije iz naslova 
slabega imena, nastalega v letu 2003 ob 
pripojitvi druæbe STTC d.d., Maribor

1.064.396 -325.232 -739.164 0

DolgoroËne rezervacije za odpravnine preseænim 
delavcev zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo

315.016 -190.994 -124.022 0

DolgoroËne rezervacije za potencijalne 
obveznosti iz naslova toæb

0 47.600 47.600

Ostale dolgoroËne rezervacije 27.715 -1.473 26.242

Skupaj 1.581.306 47.600 -691.620 -863.186 74.100

DolgoroËne rezervacije iz naslova dolgoroËno odloæenih prihodkov iz finanËnega najema odpravljamo v dobro 
finanËnih prihodkov v skladu s pogodbo o finanËnem najemu.

DolgoroËne rezervacije iz naslova slabega imena smo v letu 2005 odpravili v celoti, saj so bile odpravljene 
nastale moænosti, zaradi katerih so nastale, in ni priËakovati moænih odhodkov iz tega naslova.
 
NeizkoriπËene dolgoroËne rezervacije za odpravnine preseænim delavcem zaradi vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo smo v viπini 124.022 tisoË SIT odpravili, ker po preveritvi Ërpanja rezervacij po predraËunu ni veË osnove za 
obstoj dolgoroËne obveze.

Na obravnavani bilanËni preseËni dan smo zaradi visoke verjetnosti izplaËila odπkodnine pripoznali dolgoroËne 
rezervacije za potencialne obveznosti iz naslova toæb v vrednosti 47.600 tisoË SIT.

Druge dolgoroËne rezervacije se nanaπajo na brezplaËno pridobljena opredmetena osnovna sredstva. 
Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v viπini stroπkov amortizacije.
 

Pojasnila k bilanci stanja 
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Pojasnilo 28: finanËne in poslovne obveznosti
FinanËne in poslovne obveznosti znaπajo na dan bilance stanja 18 % vseh obveznosti do virov sredstev. 
Navedenih obveznosti nimamo zavarovanih s stvarnim jamstvom (zastavno pravico).

DolgoroËne finanËne in poslovne obveznosti
DolgoroËne finanËne obveznosti do bank v viπini 1.545.807 tisoË SIT se nanaπajo na dolgoroËne devizne kredite pri 
bankah v dræavi. Krediti so odobreni z gibljivo obrestno mero EURIBOR, poveËano za povpreËno fiksno maræo  
0,71 %. DolgoroËne finanËne obveznosti so v celoti zavarovane z menicami.

Tabela 39
Gibanje dolgoroËnih finanËnih obveznosti do bank
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04
I 

05. 04

Stanje na dan 1. 1. 1.206.888 954.173 126

PoveËanja 1.077.247 754.727 143

Nova posojila 1.066.808 743.268 144

TeËajne razlike 10.439 11.459 91

Zmanjπanje (prenos na kratkoroËni del 
dolgoroËnih finanËnih obveznosti)

738.328 502.012 147

Stanje na dan 31. 12. 1.545.807 1.206.888 128

Tabela40
DolgoroËne finanËne obveznosti do bank po zapadlosti
(v 000 SIT)

31. 12. 05

Zapadlost od 1 do 2 let 402.923

Zapadlost od 2 do 3 let 349.018

Zapadlost od 3 do 4 let 331.050

Zapadlost od 4 do 5 let 331.050

Zapadlost nad 5 let 131.766

Skupaj 1.545.807

DolgoroËne poslovne obveznosti izkazujemo v viπini 4.479 tisoË SIT.

KratkoroËne finanËne in poslovne obveznosti
KratkoroËne finanËne obveznosti do bank v viπini 1.676.328 tisoË SIT sestavljajo predvsem kratkoroËne kreditne 
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linije pri bankah v dræavi s povpreËno obrestno mero 2.62 % in sluæijo za uravnavanje tekoËe likvidnosti. V celoti 
so zavarovane z menicami. KratkoroËni del dolgoroËnih kreditov predstavlja 738.328 tisoË SIT. 

KratkoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov znaπajo 52.523 tisoË SIT in predstavljajo prejete 
predujme s strani kupcev.

KratkoroËne poslovne obveznosti do dobaviteljev (vkljuËno z obveznostmi do dobaviteljev v skupini) znaπajo 
4.122.791 tisoË SIT. Z banËno garancijo so zavarovane le obveznosti za carinske dajatve, ki na dan bilance stanja 
znaπajo 804.382 tisoË SIT. Ostalim dobaviteljem instrumentov za zavarovanje plaËil ne izstavljamo, kar lahko 
pripiπemo naπi dobri bonitetni oceni. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2004 so se kratkoroËne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev zmanjπale za 549.238 tisoË SIT.
 
KratkoroËne poslovne obveznosti do drugih v viπini 1.001.795 tisoË SIT predstavljajo obveznosti do zaposlencev za 
plaËe in nadomestila plaË, obveznosti za prispevke in davke in druge obveznosti.

Pojasnilo 29: pasivne Ëasovne razmejitve 
Preteæni del pasivnih Ëasovnih razmejitev 953.037 tisoË SIT predstavlja v obraËunskem obdobju nastale stroπke, ki 
jih do zakljuËka obraËunskega obdobja nismo pripoznali na podlagi raËunov dobaviteljev (predvsem zaradi πe ne 
prejetih raËunov dobaviteljev) in prefakturirane carine. Preostali del (v viπini 2.955 tisoË SIT) predstavlja odhodke 
za obresti, ki se nanaπajo na obravnavano obraËunsko obdobje. 

V viπini 51.803 tisoË SIT se v postavki pojavljajo vnaprej vraËunani stroπki iz naslova rezervacij za odpravnine in 
odπkodnine namesto odpovednega roka delavcem iz poslovnih razlogov za leto 2006.

Pojasnilo 30: zunajbilanËne obveznosti
Kot zunajbilanËne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti iz naslova poroπtev in danih jamstev, ki niso 
izkazane v bilanci stanja. Na dan 31. 12. 2005 znaπajo 7.760.682 tisoË SIT. 

Tabela 41
PoveËanja in zmanjπanja potencialnih obveznosti
(v 000 SIT)

31. 12. 05 31. 12. 04 poveË. / zmanj.

Potencialne obveznosti iz naslova banËnih garancij 1.884.033 1.714.489 169.544

Potencialne obveznosti iz naslova danih 
jamstev za druge druæbe

145.423 198.124 -52.701

Potencialne obveznosti iz naslova danih 
jamstev za odvisne druæbe

5.635.828 5.315.268 320.560

ZunajbilanËnih obveznosti do Slovenske razvojne druæbe 90.263 90.263 0

ZunajbilanËne naloæbe 135 135 0

Druge potencialne obveznosti 5.000 0 5.000

Skupaj 7.760.682 7.318.279 437.403

Pojasnila k bilanci stanja 
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Na poveËanje zunajbilanËnih potencialnih obveznosti vplivajo predvsem potencialne obveznosti iz naslova 
banËnih garancij in danih jamstev za odvisne druæbe. 

Od skupnega zneska potencialnih obveznosti je 314.707 tisoË SIT kratkoroËnih in 7.445.975 tisoË SIT dolgoroËnih 
potencialnih obveznosti. Potencialne obveznosti z rokom zapadlosti v plaËilo, daljπim od pet let, odpadejo na 
dana jamstva za odobrene dolgoroËne kredite odvisnim druæbam:
·  Intereuropa, logistiËke usluge, d.o.o., Zagreb (v viπini 1.207.461 tisoË SIT z rokom zapadlosti v plaËilo 9. 6. 2010 in 

v viπini 1.362.586 tisoË SIT z rokom zapadlosti 1. 3. 2011 in 718.727 tisoË SIT z rokom zapadlosti 31. 5. 2012),
·  Intereuropa RTC d.d. Sarajevo (v viπini 455.193 tisoË SIT z rokom zapadlosti do 31. 8. 2010),
·  Intereuropa Transport d.o.o. (v viπini 598.939 tisoË SIT z rokom zapadlosti 28.10.2010). 
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Tabela 42
Temeljni kazalniki
(v 000 SIT)

2005 Plan 2005 2004
I 

05/Plan 05
I 

05/04

1. Sredstva=obveznosti do virov sredstev 46.336.134 46.407.796 47.831.734 100 97

2. »isti dobiËek v poslovnem letu 2.472.823 1.372.878 1.970.013 180 126

3. Osnovna sredstva 22.411.396 24.210.482 23.524.952 93 95

4. Prihodki 32.882.595 31.364.161 32.994.159 105 100

5. Odhodki 29.448.971 29.604.061 30.581.202 99 96

6. DolgoroËne finanËne naloæbe 15.305.714 14.891.193 15.300.295 103 100

7. DolgoroËne poslovne terjatve 37.164 0 9.794 - 379

8. Kapital 36.850.934 36.128.331 35.451.075 102 104

9. PovpreËni kapital (brez Ëistega poslovnega 
izida poslovnega leta) - izraËunan na 
podlagi otvoritvenega in konËnega stanja

34.914.593 35.147.078 34.054.823 99 103

10. Vsota dividend za poslovno leto 1.896.579 1.896.579 1.896.579 100 100

11. PovpreËni osnovni kapital - izraËunan na 
podlagi otvoritvenega in konËnega stanja

7.902.413 7.902.413 7.956.895 100 99

12. DolgoroËni dolgovi 1.550.286 1.491.600 1.211.367 104 128

13. DolgoroËne rezervacije 74.100 829.598 1.581.306 9 5

14. ©tevilo navadnih in prednostnih 
delnic (na bilanËni preseËni dan) 

7.902.413 7.902.413 7.902.413 100 100

15. PovpreËno πtevilo navadnih delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 100 100

16. Likvidna sredstva (dobroimetje 
pri bankah, Ëeki, gotovina, 
kratkoroËne finanËne naloæbe)

2.473.235 2.225.846 2.426.006 111 102

17. KratkoroËne obveznosti 6.853.019 6.427.881 8.613.008 107 80

18. KratkoroËne terjatve 5.735.814 4.610.000 5.954.128 124 96

19. KratkoroËna sredstva 8.258.866 6.835.846 8.401.731 121 98

20. Poslovni prihodki 30.660.651 30.605.338 30.638.166 100 100

21. Poslovni odhodki 28.821.857 29.500.382 30.143.985 98 96

22. »isti dobiËek za navadne 
delnice v poslovnem letu

2.472.823 1.372.878 1.970.013 180 126

Temeljni kazalniki

Temeljni kazalniki
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2005 Plan 2005 2004
I 

05/Plan 05
I 

05/04

Temeljni kazalniki stanja financiranja 

23. Stopnja lastniπkosti financiranja (8/1) 0,80 0,78 0,74 102 107

24. Stopnja dolgoroËnosti 
financiranja ((8+12+13)/1)

0,83 0,83 0,80 100 104

Temeljni kazalniki stanja investiranja 

25. Stopnja osnovnosti investiranja (3/1) 0,48 0,52 0,49 93 98

26. Stopnja dolgoroËnosti 
investiranja ((3+6+7)/1)

0,81 0,84 0,81 97 100

Temeljni kazalniki vodoravnega 
finanËnega ustroja

27. Koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev (8/3)

1,64 1,49 1,51 110 109

28. Koeficient neposredne pokritosti 
kratkoroËnih obveznosti 
(hitri koeficient) (16/17)

0,36 0,35 0,28 104 128

29. Koeficient pospeπene pokritosti 
kratkoroËnih obveznosti (pospeπeni 
koeficient) ((16+18)/17)

1,20 1,06 0,97 113 123

30. Koeficient kratkoroËne pokritosti 
kratkoroËnih obveznosti 
(kratkoroËni koeficient) (19/17)

1,21 1,06 0,98 113 124

Temeljni kazalniki gospodarnosti

31. Koeficient gospodarnosti 
poslovanja (20/21)

1,06 1,04 1,02 103 105

32. Koeficient celotne gospodarnosti (4/5) 1,12 1,06 1,08 105 103

Temeljni kazalniki dobiËkonosnosti

33. »ista dobiËkonosnost kapitala 
(2/9*100, v % (letni nivo))

7,08 3,91 5,78 181 122

34. Koeficient dividendnosti 
osnovnega kapitala (10/11)

0,24 0,24 0,24 100 101

35. Osnovna Ëista dobiËkonosnost navadne 
delnice (22/15*1000, v SIT (letni nivo))

312,92 173,73 249,29 180 126

Knjigovodska vrednost delnice 

36. Knjigovodska vrednost navadne 
delnice v SIT (8/15*1000)

4.663,25 4.571,81 4.486,11 102 104
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Pojasnila k izkazu finanËnega izida

Izkaz finanËnega izida predstavlja pritoke in odtoke denarnih sredstev ter njihovih ustreznikov, ki jih je druæba 
v posameznem obdobju ustvarila pri poslovanju, naloæbenju in financiranju. Da bi pritoke in odtoke Ëim bolj 
pribliæali prejemkom in izdatkom, smo iz nominalnih razlik med podatki zaËetne in konËne bilance stanja ter iz 
izkaza poslovnega izida v najveËji meri izloËili uËinke prevrednotenja.

Pojasnilo 31: prebitek pritokov pri poslovanju
Prebitek pritokov pri poslovanju kaæe, da je druæba v letu 2005 s poslovno dejavnostjo ustvarila 
889.193 tisoË SIT denarnih sredstev, ki so skupaj z zaËetnim stanjem denarnih sredstev osnova za dejavnosti 
investiranja in financiranja druæbe. Na pritoke je poleg same prodaje pozitivno vplivalo zmanjπanje aktivnih 
Ëasovnih razmejitev, ki so manjπe za 244.597 tisoË SIT. Odtoke poslovne dejavnosti poleg tekoËih odhodkov 
poveËujejo πe davek iz dobiËka (plaËane akontacije davka iz dobiËka v viπini 442.943 tisoË SIT so pobotane s 
prejetim vraËilom davka iz dobiËka iz leta 2004 v viπini 103.456 tisoË SIT) in zmanjπanje poslovnih obveznosti  
( za 230.251 tisoË SIT). 

Pojasnilo 32: prebitek odtokov pri naloæbenju
Prebitek pritokov pri naloæbenju (investiranju) znaπa 2.428.358 tisoË SIT. Pritoke predstavljajo predvsem prejemki 
iz naslova prodaje finanËnih naloæb in obresti. Odtoki denarnih sredstev, povezani z investiranjem, so razvidni 
iz pobotanega poveËanja opredmetenih osnovnih sredstev v viπini 104.547 tisoË SIT. Za nakupe opredmetenih 
osnovnih sredstev je bilo v letu 2005 porabljeno 2.564.510 tisoË SIT, od tega za investicije v obravnavanem 
poslovnem letu 1.868.210 tisoË SIT, preostali znesek (696.300 tisoË SIT) pa je povezan s plaËili obveznosti iz 
predhodnega leta. Navedeni znesek, porabljen za nakupe osnovnih sredstev, je pobotan s prejemki od prodaje 
(2.459.961 tisoË SIT). Ob koncu leta druæba izkazuje πe za 143.423 tisoË SIT obveznosti do dobaviteljev osnovnih 
sredstev.

Pojasnilo 33: prebitek odtokov pri financiranju
Dejavnost financiranja v letu 2005 se odraæa v prebitku odtokov pri financiranju v vrednosti 3.328.224 tisoË SIT. 
Razloge za to gre iskati predvsem v zmanjπanju kapitala za izplaËilo dividend in vraËilo kratkoroËnih finanËnih 
dolgov. 

Pojasnilo 34: konËno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
KonËno stanje v viπini 124.674 tisoË SIT je posledica doseæenega finanËnega izida obdobja in zaËetnega stanja 
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. 

Pojasnilo 35: finanËni izid v obdobju
Posledica prebitkov pritokov in odtokov dejavnosti je finanËni izid v viπini -10.673 tisoË SIT, ki je zaËetno stanje 
denarnih sredstev in ustreznikov zniæal na 124.674 tisoË SIT.

Pojasnila k izkazu 
finanËnega izida
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Pojasnila k izkazu gibanja kapitala

Kapital druæbe Intereuropa d.d. se je v letu 2005 poveËal zaradi:

·  Ëistega poslovnega izida obravnavanega obdobja v viπini 2.472.823 tisoË SIT,
·  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z uËinkom vrednotenja dolgoroËnih 

finanËnih naloæb v odvisne druæbe za 992.786 tisoË SIT (za leto 2005) in v viπini 1.797 (iz prejπnjih let),
·  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala za pripadajoËe Ëiste dobiËke pridruæenih druæb v 

viπini 90.554 tisoË SIT,
·  poveËanja posebnega prevrednotovalnega popravka za teËajne razlike v viπini 29.497 tisoË SIT.

Zmanjπal pa se je iz naslova:
·  odprave posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v dobro finanËnih prihodkov za Ëiste dobiËke 

odvisnih druæb, ki so bili po sklepu skupπËine o delitvi dobiËka nakazani obvladujoËi druæbi v viπini 
233.005 tisoË SIT,

·  delitve bilanËnega dobiËka po sklepu skupπËine z dne 15. 7. 2005, v viπini 12.039.561 tisoË SIT, ki se je uporabil za: 
·  zplaËilo dividend delniËarjem, imetnikom navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, v bruto viπini 240 SIT  

na delnico, v vrednosti 1.896.579 tisoË SIT;
·  udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe v viπini 58.012 tisoË SIT.
Za izplaËilo dividend ter udeleæbo uprave in nadzornega sveta pri dobiËku druæbe se je namenila uporaba 
ustvarjenega Ëistega poslovnega izida iz leta 2002, medtem ko je preostali del bilanËnega dobiËka, v viπini 
10.084.970 tisoË SIT, ostal nerazporejen.

Tabela 43
BilanËni dobiËek poslovnega leta 2005 
(v 000 SIT)

Kategorija v 000 SIT

A »isti poslovni izid poslovnega leta 2.472.823

B + Preneseni Ëisti dobiËek 10.084.970

C + Zmanjπanje rezerv iz dobiËka 0

» - PoveËanje rezerv iz dobiËka po sklepu uprave 0

D - PoveËanje rezerv iz dobiËka po odloËitvi uprave in nadzornega sveta 0

E = BilanËni dobiËek (A+B+C-»-E) 12.557.793

»isti dobiËek poslovnega leta 2005 poveËuje postavko bilanËnega dobiËka, tako da znaπa bilanËni dobiËek na dan 
31. 12. 2005 12.557.793 tisoË SIT.

Dogodki po datumu bilance stanja
Dogodki po datumu bilance stanja so razkriti v poslovnem delu letnega poroËila. 

Koper, marec 2006

Neva KlanËiË

dir. sektorja raËunovodstva

mag. Andrej Lovπin

predsednik uprave
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