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Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba INTEREUROPA d.d. objavlja 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 2009. 
 
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
 
Poročilo je na vpogled na sedežu družbe INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6504 Koper. 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 2009 bo 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si od dne 
21.05.2009. 
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A. UVOD 
 
V obdobju januar – marec 2009 smo v koncernu Intereuropa ustvarili za 48,9 milijonov € čistih 
prihodkov od prodaje. Učinek upada blagovnih tokov in zmanjšanja prevoznih naročil, s katerim se je 
v omenjenem obdobju spopadala vsa logistična dejavnost, je povzročil upad povpraševanja tudi na 
ključnih trgih koncerna Intereuropa. Za lanskoletnimi kvartalnimi prodajnimi rezultati smo tako 
zaostali za 22 odstotkov, kar je zmanjšanje, primerljivo z upadi prodaje številnih logistov v evropskem 
in svetovnem merilu1.  
Podoben upad smo beležili v obvladujoči družbi Intereuropa d.d., kjer smo ustvarili 26,8 milijonov € 
čistih prihodkov od prodaje.  
Na ravni koncerna smo v prvem trimesečju leta 2009 poslovali s 700 tisoč € poslovnega izida iz 
poslovanja in  3,0 milijoni € negativnega čistega poslovnega izida, kar je posledica nizke gospodarske 
aktivnosti, visokih finančnih odhodkov iz naslova financiranja investicij s tujimi viri ter gibanja 
tečajev denarnih valut v državah koncerna. V obvladujoči družbi Intereuropa d.d. smo prvo trimesečje 
leta 2009 zaključili z 69 tisoč € negativnega čistega poslovnega izida.  
 
Osnovni podatki družbe 
 
Obvladujoča družba Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba 
Skrajšano ime Intereuropa d.d. 
Država obvladujoče družbe Slovenija 
Sedež  obvladujoče družbe Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 
Matična številka 5001684 
Davčna številka 56405006 
Transakcijski račun 10100-0000006785 pri Banki Koper d.d., Koper 
Vpis v sodni register Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00212/00 
Osnovni kapital družbe 32.976.185,11 € 
Število izdanih in vplačanih delnic 7.902.413 navadnih kosovnih delnic  
Kotacija delnic delnice IEKG kotirajo v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih 

papirjev 
Uprava Zvezdan Markežič, predsednik od 23.3.2009 (prej namestnik predsednika)  

mag. Andrej Lovšin, predsednik do 23.3.2009 
Ondina Jonke, članica uprave – delavska direktorica 

Predsednik nadzornega sveta Boštjan Rigler 
 
Koncern Intereuropa 
Število zaposlenih 2.733 zaposlenih 
Vozni park več kot 600 lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil 
Skupne skladiščne površine več kot 260.000 m2 lastnih skladiščnih površin 
Skupna površina zemljišč več kot 2.200.000 m2 zemljišč 
Članstvo v medn. organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU 
Dokazi kakovosti • certifikat ISO 9001:2008 za izvajanje logističnih storitev v obvladujoči 

družbi Intereuropa d.d. in v odvisnih družbah Intereuropa, logističke 
usluge, d.o.o., Zagreb, Intereuropa Transport d.o.o., Koper in 
Intereuropa, Transport & Spedition, GmbH, Troisdorf 

• certifikat ISO 9001:2000 za izvajanje logističnih storitev v odvisni 
družbi  Intereuropa RTC d.d. Sarajevo 

• certifikat ISO 9001:2008 za izvajanje pomorsko agencijskih storitev v 
odvisni družbi Interagent d.o.o. Koper 

Lastna poslovna mreža Slovenija, Hrvaška, Srbija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Makedonija, 
Avstrija, Nemčija, Francija, Ukrajina, Rusija, Črna gora, Albanija 

 
                                                
1 Padec čistih prihodkov od prodaje nekaterih logistov v obdobju jan-mar 2009 v primerjavi z jan-mar 2008:   
Kuehne&Nagel Group -20,8%; Panalpina Group -20,3%; Logwin AG -22,5%;  
Deutsche Post DHL -12,9% (Mail -4,5%, Express -25,9%, Global forwarding, freight -18,2%, Supply chain -5,8%) 
 



Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna INTEREUROPA v obdobju januar – marec 2009 
 

 

4/34 

Pomembnejši dogodki v obdobju januar – marec 2009 
 
Januar 

• Družba Intereuropa, logističke usluge d.o.o. Zagreb je z dnem 1.1.2009 pripojila svojo 
hčerinsko družbo ITAR d.o.o. Zagreb. 

• 7. januarja smo v Albaniji registrirali novo družbo - Intereuropa Global Logistics Service 
Albania Shpk, v 100 odstotni lasti Intereurope d.d., s sedežem v mestu Drač, ki pomeni 
nadgradnjo dolgoletnega poslovnega sodelovanja z Albanijo. 

Februar 
• 5. februarja je Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf uspešno zaključila 

postopke certificiranja in si pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2008. S tem je postala 
šesta družba v koncernu, ki posluje skladnosti s standardom ISO 9001. 

• 13. februarja je uprava družbe Intereuropa d.d. prejela s strani Kapitalske družbe in Slovenske 
odškodninske družbe zahtevo za sklic skupščine družbe zaradi imenovanja posebnega 
revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe. 

• 26. februarja je potekala 42. redna seja nadzornega sveta, ki je obravnaval in sprejel poročilo 
uprave o poslovanju koncerna Intereuropa v letu 2008 ter poročilo sprejel z ugotovitvijo, da je 
koncern poslovno leto 2008 zaključil uspešno.  

• V februarju smo pomagali Sekciji za tropsko medicino pri organizaciji letalskega prevoza 
humanitarne pomoči za medicinsko odpravo »Uganda 2009«. Poleg organizacije samega 
letalskega prevoza humanitarne pomoči smo krili celotne prevozne stroške pošiljke. 

Marec 
• 1. marca 2009 je Intereuropa uvedla dnevno dinamiko odprem zbirnih kamionov na relacijah: 

Milano – Ljubljana in Pariz, Lyon – Ljubljana. 
• 2. marca smo v Intereuropi organizirali 2. Intereuropino srečanje s slovenskimi analitiki in 

vlagatelji. Skupno 27 analitikom iz različnih borznoposredniških hiš, zavarovalnih institucij 
ter bank so predstavniki vodstva družbe predstavili poslovanje Intereurope v letu 2008 ter 
pogled v leto 2009, znotraj katerega so bili predstavljeni tudi krizni ukrepi. 

• 6. marca  je  dotedanji direktor družbe Intereuropa-East d.o.o. Moskva, Esad Ajeti  vodenje 
moskovske Intereuropine odvisne družbe prepustil Mihaelu Novodvorskemu, do tedaj 
zaposlenemu na mestu vodje avtomobilskega terminala Intereuropinega logističnega centra 
Moskva-Čehov. 

• 9. marca je smo pričeli sodelovati z vseevropsko mrežo za ekspresni promet kosovnih pošiljk 
– z kooperacijskim združenjem NetExpress Europe (NEE), ki omogoča door-to-door dostavo 
kosovnih pošiljk znotraj vseh držav članic EU. 

• 17. marca smo v Intereuropi objavili obvestilo o začetku pogajanj o odplačnem prenosu 
izvajanja storitev mednarodne ekspresne paketne dostave pod znamko UPS na novo družbo 
koncerna UPS v Republiki Sloveniji, ki bo z odplačno pogodbo prevzela izvajanje storitev 
mednarodne ekspresne paketne dostave pod znamko UPS od družbe Intereuropa d.d. 

• 23. marca je nadzorni svet na svoji seji družbe razrešil mag. Andreja Lovšina z mesta 
predsednika uprave; za novega predsednika uprave je bil imenovan Zvezdan Markežič 
dotedanji namestnik predsednika uprave.  
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Pomembnejši dogodki po zaključku obdobja: 
• 7. aprila je družba Intereuropa d.d. objavila, da smo s konzorcijem treh bank (UniCredit Banka 

Slovenija d.d., SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. ter SKB banka d.d.) podpisali 
pogodbo o dolgoročnem kreditu za financiranje oz. refinanciranje projekta izgradnje 
logističnega centra Čehov - Moskva. Gre za kredit v znesku 100,6 milijonov €, odobren za 
obdobje 10 let, obveznosti pa bo Intereuropa d.d. začela poravnavati po izteku enoletnega 
odloga na odplačilo glavnice.  

• 7. aprila se je družba Intereuropa d.d. predstavila na Dnevu slovenskega kapitalskega trga kot 
vodilni ponudnik logističnih storitev v jugovzhodni Evropi in začrtano vizijo razvoja s 
poudarkom na vzhodnih trgih.  

• 9. aprila je na svoji 45. redni seji nadzorni  svet družbe Intereuropa d.d. obravnaval revidirano 
Letno poročilo koncerna Intereuropa za poslovno leto 2008, skupaj z revizijskim poročilom 
pooblaščenega zunanjega revizorja družbe ter obe poročili sprejel. Obravnaval in sprejel je 
tudi Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila 
Intereurope d.d. za leto 2008 s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička, ki ostane v 
celoti nerazporejen. 

• 10. aprila je potekala 19. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d. Med pomembnejšimi 
sklepi so bili sprejeti naslednji: Imenovana je bila revizijska družba KPMG Slovenija, 
Ljubljana za preveritev posameznih poslov, sprejete so bile spremembe statuta, ki po novem 
omogoča, da ima uprava največ 4 člane, odpoklican je bil član nadzornega sveta Ervin Bužan, 
na njegovo mesto je bil imenovan Bruno Korelič, znižale so se bruto višine sejnin in povračil 
stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij. Napovedanih izpodbojnih tožb 
ni bilo. 
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Razvojna strategija poslovanja koncerna 
 
Naša vizija je: 
Biti prepoznavni kot vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev  v srednji in jugovzhodni Evropi.  
Pri tem nas vodi moto: “Od parcialnih do celovitih logističnih storitev!” 
 
Naše poslanstvo je: 
Optimalno zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah v popolno zadovoljstvo kupca. 
 
Naše vrednote so: 
Poklicno strokoven odnos do kupcev prilagodljivost in prožnost, odgovornost, timsko delo in spoštljiv 
odnos do sodelavcev. 
 
Za obdobje 2006-2011 smo si zadali naslednje cilje: 
 

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

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

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

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

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

 
V letu 2007 smo naše strateške usmeritve dopolnili z večjim poudarkom na osvajanju novih tržišč v 
vzhodni Evropi. Poudarek je na tržiščih Ruske federacije in Ukrajine, kjer vidimo izjemen tržni 
potencial, najprej na področju avtomobilske logistike in kasneje tudi na ostalih področjih poslovanja 
koncerna.  
Poleg širitve na nove trge je naš ključen cilj postati prvi logist v JV Evropi, kar uspešno izpolnjujemo  
z razvojem in vlaganjem v večanje naših kapacitet tudi na trgih, kjer smo že tradicionalno prisotni in 
prepoznavni. 
 
Plan za leto 2009 (v mio €): 
 

• čisti prihodki od prodaje:      282,1    (6% rast) 
• poslovni izid pred obrestmi,  

davki in amortizacijo (EBITDA):   36,0 
• poslovni izid iz poslovanja:     18,2 
• čisti poslovni izid:       4,4      (ROE 2,3%,  ROA 1,0%) 
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B. POSLOVNO POROČILO 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
Gospodarska gibanja v okolju delovanja 
 
OECD je konec marca napovedi gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto popravil močno 
navzdol. Za letos napovedujejo znižanje svetovnega BDP za 2,75 %, obseg mednarodne trgovine 
pa naj bi se zmanjšal za 13,2 %. 
Po zadnjih podatkih Eurostata se je BDP v evrskem območju v zadnjem četrtletju leta 2008 glede 
na predhodno četrtletje znižal za 1,6 %, v celem letu 2008 pa je rast znašala 0,8 %. Pozitivni 
prispevek k skupni rasti BDP v evrskem območju v zadnjem četrtletju je imela le državna potrošnja, 
največji negativni prispevek pa je imel izvoz. Januarja se je zniževanje gospodarske aktivnosti v 
evrskem območju nadaljevalo. Obseg industrijske proizvodnje in opravljenih gradbenih del sta se na 
medletni ravni znižala za 17,3 % oz. 9,2 %. Nova naročila v industriji so se v primerjavi z enakim 
mesecem lani znižala za več kot tretjino. Znižal se je tudi prihodek v trgovini na drobno, in sicer 
medletno za 2,1 %. Stopnja brezposelnosti se je v prvih dveh mesecih leta zvišala za 0,9 o. t. in 
februarja znašala 9,1 %.  
V Sloveniji po 3,5-odstotni gospodarski rasti v letu 2008 letos prvič po letu 1992 pričakujemo realni 
padec BDP (IMF -2,7% | UMAR -4,0%), ki bo predvsem posledica vedno močnejših negativnih 
vplivov globalne gospodarske in finančne krize. Že v zadnjem četrtletju lani je bila zaradi znižanja 
izvoza in investicij gospodarska rast v Sloveniji negativna (-0,8 %). Zaradi upada tujega 
povpraševanja bo tako letos prišlo do precejšnjega znižanja izvoza (-8,6 %), predvsem blaga. Še 
večje bo znižanje investicij (-12,0 %), saj razmere v mednarodnem okolju zaradi naše velike izvozne 
usmerjenosti pomembno vplivajo tudi na investicijske odločitve podjetij. Omejeni so tudi viri 
financiranja, poleg tega se bodo letos umirile tudi gradbene investicije.  
Leta 2010 lahko ob predpostavki, da se bo globalna recesija umirila, ponovno pričakujemo 
pozitivno gospodarsko rast (1,0 %). 
 
Tabela 1: Gospodarska gibanja v okolju delovanja koncerna Intereuropa 
  Rast BDP, 

v % 

Rast 
industrijske 
proiz.,  v % 

Inflacija, 
v % 

Rast izvoza, 
v % 

Rast uvoza, 
v % 

Države 2008 
Napoved 
2009 2008 

Napoved 
2009 2008 

Napoved 
2009 2008 

Napoved 
2009 2008 

Napoved 
2009 

Slovenija 3,54 -2,70 -1,2 0,7** 5,70 0,50 4,7 -5,0** 6,1 -21,3** 

Hrvaška 2,36 -3,53 4,2 4,2 6,07 2,50 5,6 6,4 6,3 6,4 

Bosna in 
Hercegovina 5,50 -2,99 6,3 6,0 7,40 2,10 20* 21,5* 18,5* 10* 

Makedonija 5,00 -2,00 1,6 1,7 8,28 1,00 8,4 8,6 8,8 9,1 

Srbija 5,43 -2,00 4,0 4,0 11,70 10,04 5,4 6,0 7,3 7,0 

Rusija 5,60 -5,98 5,8 5,5 14,12 12,87 7,0 6,5 19,8 16,6 

Francija 0,72 -2,95 -0,5 0,4 3,16 0,46 1,4 0,9 2,0 1,8 

Ukrajina 2,10 -8,01 7,5 7,1 25,20 16,77 4,5 5,2 18,0 13,4 

Avstrija 1,76 -2,99 4,4 2,6 3,22 0,51 4,6 4,6 4,6 5,2 

Nemčija 1,29 -5,61 3,1 2,7 2,75 0,10 4,3 3,7 3,5 3,1 

Kosovo 5,20 5,60 - - 8,40 2,00 - - - - 

Črna Gora 7,50 -2,70 3,0 3,0 8,99 1,66 1,9* 8,8* 27,8* 7,5* 

(*) nominalna stopnja rasti 
(-) ni razpoložljivih podatkov 
** I 2009 / XII 2008 (samo za Slovenijo) 
 
 

VIRI: 
IMF World Economic Outlook Database, April 2009 
JAPTI po The Economist Intelligence Unit, Mednarodni denarni sklad,  
                 Urad RS za statistiko, Euromoney (okt. 2008)  
New Kosova Report 
UMAR 
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Prodaja koncerna Intereuropa 
 
V prvem trimesečju leta 2009 smo v koncernu Intereuropa ustvarili za 48,9 milijonov € čistih 
prihodkov od prodaje. Učinek upada blagovnih tokov in zmanjšanja prevoznih naročil na svetovnih 
trgih se je odrazil tudi na ključnih trgih koncerna Intereuropa, t.j. v državah JV in Vzhodne Evrope. 
Tako smo za lanskoletnimi prodajnimi rezultati enakega obdobja zaostali za 22 odstotkov, kar je 
primerljivo s prodajnimi rezultati drugih evropskih logističnih ponudnikov. V letnem planu 2009 
tolikšen učinek gospodarske krize ni bil predviden, zato smo v prvem trimesečju beležili tudi 27-
odstotni zaostanek za načrtovano prodajo. K odmiku od plana delno prispeva sezonski značaj prvega 
trimesečja. Najvišje odstopanje od načrtov smo zaznali na kopenskem prometu in na produktu 
avtomobilske logistike (interkontinentalni promet).  
 
 
Tabela 2: Čisti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih v tisoč € 

 Poslovno področje Jan-Mar 
2009 Struktura Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
1 Kopenski promet 25.119 51% 70 75 
2 Logistične rešitve 6.784 14% 88 93 
3 Interkontinentalni promet 15.594 32% 72 76 
4 Druge storitve 1.360 3% 105 89 

 SKUPAJ 48.858 100% 73 78 
 
Tabela 3: Čisti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    Jan-Mar 
2009 Struktura Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
1 Države EU 33.185 68% 73 76 
2 Države izven EU 15.673 32% 74 80 

  SKUPAJ 48.858 100% 73 78 
Opomba: Podatki obsegajo čiste prihodke od prodaje ustvarjene po geografskih področjih glede na sedež posameznih družb 
koncerna. 

 
 Tabela 4: Čisti prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    Jan-Mar 
2009 Struktura Indeks 

2009/2008 
1 Slovenija 15.396 32% 64 
2 Hrvaška 7.789 16% 84 
3 Rusija 5.174 11% 305 
4 Bosna in Hercegovina 1.856 4% 84 
5 Srbija 1.107 2% 75 
6 Črna Gora 1.707 3% 102 
7 Ostale države 15.830 32% 70 
7a Ostale države EU 11.472 23% 65 
7b Ostale države sveta 4.358 9% 88 

  SKUPAJ 48.858 100% 78 
Opomba: Podatki obsegajo čiste prihodke od prodaje ustvarjene po geografskih področjih glede na sedež kupca. 
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Na ravni koncerna smo ob koncu prvega trimesečja beležili 22,4 milijona € pokritja 12, kar predstavlja 
15 odstotni padec glede na enako obdobje leta 2008 ter 16 odstotni zaostanek za načrtovano ravnjo. 
Najvišji zaostanek smo zaradi upada transportnih naročil in posledično pritiska na cene storitev 
beležili v poslovnem področju kopenskega prometa, medtem ko so negativni učinki krize manj izraziti 
na področju pomorskega prometa in logističnih rešitev. 
 
Tabela 5: Pokritje 1 koncerna Intereuropa po poslovnih področjih v tisoč € 

 Poslovno področje Jan-Mar 
2009 Struktura Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
1 Kopenski promet 10.797 48% 76 82 
2 Logistične rešitve 5.846 26% 90 94 
3 Interkontinentalni promet 4.489 20% 93 83 
4 Druge storitve 1.315 6% 102 89 

 SKUPAJ 22.447 100% 84 85 
 
 
Tabela 6: Pokritje 1 koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    Jan-Mar 
2009 Struktura Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
1 Države EU 12.300 55% 88 86 
2 Države izven EU 9.265 41% 82 87 

  SKUPAJ 22.447 100% 84 85 
Opomba: Podatki obsegajo pokritje 1 ločeno po geografskih področjih glede na sedež posameznih družb koncerna. 

 
 

 
Poslovno področje Kopenski promet predstavlja dobro polovico čistih prihodkov od prodaje 
koncerna. Pri uresničevanju usmeritev sledimo evropskim trendom v vseh segmentih prevoznih oblik. 
Dejavni smo v razvoju produktov kopenskega prometa kot tudi v sami prilagodljivosti trgu, kjer 
vztrajno težimo k povečanju in širitvi transportne mreže, predvsem pa pospešujemo napredek 
tehnološke opreme, ki bo v prihodnosti občutno povečala storilnost, našim kupcem pa omogočala 
lažji, predvsem pa hitrejši in varnejši način transporta blaga. 
Zastavljenih planskih ciljev v prvem četrtletju nismo dosegli. Razlogi so v spremembi nekaterih 
partnerjev predvsem na nemškem trgu, ki so nas zapustili v prvem trimesečju preteklega leta in za 
katere še nimamo ustrezne zamenjave ter gospodarski krizi, ki se je kazala že v zadnjem trimesečju 
leta 2008. V prihodnje je potrebno zagotoviti še močnejše poslovno sodelovanje s partnerji iz tujine 
oz. povezave s strateškimi partnerji. 
Na produktu Zbirni promet se učinki zamenjave partnerjev in gospodarske krize najbolj odražajo. 
Kljub temu, da smo na prodajnem območju, ki go obvladuje koncern uspeli ohraniti fizični obseg 
pošiljk, nismo uspeli doseči načrtovane prodaje. Razlog je zniževanje prodajnih cen zaradi naraščajoče 
konkurence in višji proizvodni stroški na enoto zaradi izpada pošiljk močnih partnerjev.  
Na Ekspresnem prometu je zaslediti močan padec količin tovora od naših stalnih strank (tudi do 
30%) zaradi posledic gospodarske krize. Še vedno največji delež prihodkov ustvarjajo družbe na 
Hrvaškem in v Sloveniji, občutno napredovanje pa je bilo zaznati v Bosni in Hercegovini. V Sloveniji 
smo uspeli obdržati raven kvalitete in konstantno rast ter tako dosegli načrtovane čiste prihodke od 
prodaje. V več družbah sklepamo nove posle, kjer pričakujemo dodatne količine tovora in boljšo 
ekonomijo obsega. 
Glavnino prihodkov v Kopenskem prometu še zmeraj predstavlja Cestni promet, kjer največji delež 
čistih prihodkov beležimo v družbi Intereuropa Transport d.o.o., Koper. V obravnavanem obdobju 
beležimo upad števila prevozov, kar je znak recesije in posledično manjšega povpraševanja na trgu. 
Carinske storitve so v koncernu Intereuropa še vedno zelo pomembna podporna storitev. Glede na 

                                                
2 Pokritje 1 predstavlja čiste prihodke od prodaje, zmanjšane za direktne stroške. 
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drastičen padec uvoza na Hrvaškem za 30%, je znižanje prodaje carinskih storitev na Hrvaškem veliko 
blažje (cca. 15%), kar je sprejemljiv rezultat. 
Produkt Železniškega prometa v koncernu Intereuropa obvladujemo s povezano družbo Intereuropa-
FLG, d.o.o., Ljubljana, s 50 odstotnim lastniškim deležem in v sodelovanju s avstrijskim podjetjem 
Express-Interfracht International Spedition GmbH, ki je lastnik preostalih 50 odstotkov kapitala 
družbe. 
 
 
V poslovnem področju Logistične rešitve ustvarimo 14 odstotkov čistih prihodkov od prodaje v 
koncernu Intereuropa. V trimesečnem obdobju na ravni koncerna nismo dosegli načrtovanega 
rezultata. Močan vpliv gospodarske krize smo beležili že v mesecu februarju, ko smo bili priča 
zmanjšanju obsega poslovanja z nekaterimi ključnimi strankami. Zmanjšanje blagovnega prometa je 
bilo zaznano tudi pri številnih manjših kupcih, drugi učinki pa so še bili daljše zadrževanje blaga v 
skladišču, zmanjševanje zalog ter pritiski na znižanje cen.  Rast glede na lanskoletno trimesečje  beleži 
družba v Makedoniji, najuspešnejše pa je poslovala družba v Črni Gori. Na Hrvaškem je odstopanje 
od plana prodaje v večji meri posledica dejstva, da je bilo v planske cilje že od januarja 2009 
upoštevanih dodatnih 5.000 m2 skladišča v Samoboru, ki bodo dejansko operativni šele v mesecu 
juniju 2009.  
Na poslovnem področju so po posameznih organizacijskih enotah v teku intenzivne komercialne 
aktivnosti za večje logistične posle, ki bodo po pričakovanjih pričele komercialne efekte prinašati v 
najprej poletnih mesecih.  
 
 
Poslovno področje Interkontinentalni promet v obdobju januar – marec 2009 predstavlja 32 
odstotkov čistih prihodkov od prodaje koncerna. Zaostali smo za planiranimi prodajnimi cilji, 
predvsem zaradi dogajanja na področju avtomobilske logistike. Odstopanje od prodajnega plana 
beležimo v vseh družbah koncerna kot posledica globalne finančne in gospodarske krize, kateri smo 
izpostavljeni zaradi obvladovanja globalnih blagovnih tokov.  
Na produktu Pomorski promet smo se v Sloveniji približali načrtovanemu pokritju 1, kar ob 
prisotnosti krize ocenjujemo kot zelo dober rezultat. Rezultat v tem delu koncerna je zelo pomemben, 
saj je slovenski del koncerna nosilec pomorskega prometa. Na produktih konvencionalni tovori in RO-
RO smo dosegli planirana izhodišča, malce pa zaostali na produktu kontejnerji. V družbah v tujini smo 
se kljub veliko težji situaciji na trgu v primerjavi z lanskim obdobjem v prvem kvartalu tega leta 
približali doseženemu pokritju 1 obdobja januar-marec 2008. V Makedoniji in Ukrajini ter na Kosovu 
smo lanskoletne rezultate presegli, medtem ko na Hrvaški in Bosni in Hercegovini le malenkostno 
zaostali. Pridobili smo nekaj novih komitentov za kontejnerske prevoze, hkrati pa se nam je zelo 
povečal kontejnerski promet s cigaretami prek koprskega pristanišča. Takšen trend naj bi se nadaljeval 
tudi v drugem trimesečju letošnjega leta. Odvisne družbe so prav tako pridobile nekaj novih klientov, 
kar je posledica dobrih nabavnih pogojev, ki jih pridobivamo na ravni koncerna direktno pri ladjarjih 
in prek partnerjev. Na področju pomorskega zbirnika smo pripravili pogoje za vpeljavo nove direktne 
zbirne linije iz Dubaja do Podgorice. Na liniji iz Singapurja za Koper smo pripravili direktne cenike 
do naših terminalov v odvisnih družbah (Zagreb, Sarajevo, Beograd itd.). Povečali smo prodajne 
akcije LCL servisa po celem Balkanu. Pri klasiki smo v prvem trimesečju zelo zadovoljni s 
pretovorom sadja in zelenjave kot tudi s prometom Petrola. 
V družbi Intereuropa d.d. ocenjujemo, da bomo na produktu pomorski promet tudi v drugem kvartalu 
tega leta nadaljevali s poslovanjem na enakem nivoju kot v prvem kvartalu. Ob morebitnem 
izboljšanju globalnih in lokalnih gospodarskih razmer pa bi v drugi polovici poslovnega leta poslovali 
na planiranih izhodiščih pokritja 1. V odvisnih družbah še naprej ostaja poudarek na obvladovanju 
transportnih poti polnih kontejnerjev in prometa zbirnih kontejnerjev. 
Avtomobilska logistika je v veliki globalni krizi, v katero so vključene tudi naše stranke. Njihove 
bistveno manjše količine prepeljanih vozil se posledično odražajo na naše poslovanje. Tako smo v 
obvladujoči družbi Intereuropa d.d. ustvarili za slabo tretjino nižje pokritje 1 od načrtovanega. Velik 
odmik od plana se nanaša na poslovanje avto-terminala Čehov, kjer smo se v prvih dveh mesecih 
soočali z bistveno manjšimi količinami vozil. To se je odražalo na prihodke tako iz naslova 
skladiščnin kot tudi iz manipulacij. V slovenskem delu koncerna smo se kljub veliki krizi in upadu 
pretovora avtomobilov v Luki Koper zelo približali načrtovanemu pokritju 1. Obnovili smo pogodbo z 
GM in stopili v kontakt s potencialnimi klienti za skladiščenje na terminalu avtomobilov v Čehovu.  
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V drugem kvartalu pričakujemo boljše rezultate pri poslovanju avtomobilskega terminala v Čehovu, 
kar sklepamo po izboljšanju poslovanja v zadnjih tednih. Nadaljevali bomo pogovore z možnimi 
strankami za zasedbo preostalega skladiščnega prostora v Čehovu. V Sloveniji pa bomo nadaljevali z 
obstoječimi aktivnostmi ter podrobneje spremljali tržišče kopenskih prevozov avtomobilov, saj je v 
nastali situaciji gospodarske krize zelo težko konkurirati tujim prevoznikom. 
Pri produktu pomorska agencija (družba Interagent d.o.o.) smo zaostali za planskimi cilji. Zastopali 
smo občutno manjše število ladij (70), pri tem pa največji delež upada predstavljajo ladje za prevoz 
avtomobilov. V lanskem primerljivem obdobju smo skupno zastopali kar 105 ladij. Kljub temu pa 
ostajamo še vedno vodilni agent po številu zastopanih ladij v Luki Koper. V oddelku chartering smo 
kljub ugodni sezoni za prevoz soli zabeležili zaostanek za planom pokritja 1 v višini 15 odstotkov. 
V drugem kvartalu pričakujemo porast števila ladij za prevoz avtomobilov. Nadaljnje usmeritve 
družbe ostajajo aktivno iskanje linijskega kontejnerskega ladjarja s servisom za Koper ter iskanje 
novih poslov/strank v charteringu in luški agenturi. 
Pri produktu avio promet smo na ravni celotnega koncerna Intereuropa d.d. zaostali za planiranimi 
rezultati, kar je delno pričakovan rezultat. Prodajni dosežki na avio segmentu so praviloma vedno 
boljši v drugi polovici leta, poleg tega je sedaj letalski promet pod hudim pritiskom globalne krize. V 
okviru planiranega sta poslovali enoti na Kosovu in Makedoniji. Pomanjkanje tovora visokih vrednosti 
je odraz krize. Takšen tovor pa praviloma potuje z letalskim prometom oziroma v obdobju spuščanja 
pomorskih voznin se seli na pomorske kontejnerske zbirnike. Tudi v našem prostoru opažamo takšen 
trend. Kljub temu v drugemu kvartalu pričakujemo dvig prodajnih rezultatov.  
Pri produktu mednarodnih kurirskih pošiljk UPS smo v Sloveniji in na Hrvaškem nekoliko zaostali za 
načrtovanim pokritjem 1. Kljub zaostanku ocenjujemo, da je poslovanje dobro, saj je za kurirsko pošto 
značilno (podobno kot za letalski promet), da se prevažajo pošiljke višjega cenovnega ranga in 
predvsem nujne pošiljke. V Bosni in Hercegovini, kjer bomo nadaljevali sodelovanje z UPS-om, smo 
dosegli nižji rezultat kot smo pričakovali, vendar v drugem kvartalu že pričakujemo boljše rezultate, 
kar naj bi se nato nadaljevalo tudi v drugi polovici leta.  
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1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
Dosežen poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v prvem trimesečju znašal 
4,3 milijone € in dosegel dobro polovico načrtovanega in lanskoletnega rezultata. Odstopanja so 
posledica upada prodaje in dejstva, da del stroškov fiksnega značaja (pretežni del predstavljajo stroški 
dela) ni sledil znižanju prihodkov. Pri direktnih stroških se poznajo napori za zniževanje le-teh, saj so 
padli za 6 odstotnih točk bolj kot prodaja. V obravnavanem obdobju beležimo tudi povečanje 
odhodkov iz naslova popravka vrednosti terjatev, kar je posledica splošnega poslabšanja likvidnosti 
gospodarstva. Dosežen poslovni izid iz poslovanja koncerna v višini 0,7 milijona € je občutno nižji 
od načrtovanega, najvišja zaostanka za planom pa sta v obvladujoči družbi Intereuropa d.d. Koper (2,5 
milijona €).  
 
V letu prvem trimesečju 2009 so finančni odhodki za 3,6 milijona € presegli finančne prihodke (od 
tega predstavljajo neto tečajne razlike -2,1 milijona €; neto obresti -1,8 milijona € ter neto ostala 
finančna dejavnost +350 tisoč €). Čisti poslovni izid obdobja je bil tako negativen in je znašal -3,0 
milijona €. 
 
 
Tabeli 7 in 8: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 2009 v tisoč €  

Postavka / Kazalec Jan-Mar 
2009 Plan 2009 Jan-Mar 

2008 
Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
Čisti prihodki od prodaje 48.858 66.634 62.951 73 78 
EBITDA* 4.253 8.384 7.901 51 54 
Poslovni izid iz poslovanja 703 4.143 4.222 17 17 
Čisti poslovni izid -2.984 692 1.732 - - 
Čisti prih.od prodaje /zap /mes  6,216 8,616 8,078 72 77 
Dodana vrednost /zap /mes  2,055 2,690 2,522 76 81 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 

Postavka / Kazalec 31.03. 
2009 

Plan  
31.12.2009 

31.12.  
 2008 

Indeks 
2009/plan 

Indeks 
2009/2008 

Bilančna vsota* 447.284 456.085 451.678 98 99 
Kapital* 161.537 191.851 169.360 84 95 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 0,55 1,00 0,47 55 116 
Čista dobičkonosnost kapitala  (letni nivo)** -7,15% 2,34% 3,75% 306 191 
* na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja 
 
 
Bilančna vsota na dan 31.03.2009 znaša 447 milijonov € in je za odstotek nižja od tiste ob koncu leta 
2008. Na strani sredstev beležimo znižanje osnovnih sredstev za 7,0 milijonov €  (za 2 odstotka) ter 
povečanje pri kratkoročnih poslovnih terjatvah za 6,8 milijona € (za 10 odstotkov). Na strani 
obveznosti pa ugotavljamo zmanjšanje kratkoročnih finančnih obveznosti za 25,4 milijona € (za 19 
odstotkov) ter porast dolgoročnih finančnih obveznosti za 25,1 milijon € (za 28 odstotkov). 
V primerjavi s koncem leta 2008 se je delež finančnih obveznosti v strukturi virov povečal za 0,4 
odstotne točke na 49,7 odstotka. 
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
Koncern Intereuropa je v prvem trimesečju leta 2009 realiziral za 1,6 milijona € investicijskih 
vlaganj v osnovna sredstva, od tega 0,9 milijona € v nepremičnine ter 0,7 milijona € v opremo. S tem 
je bilo izpolnjenih 5,2 % letnega plana investicijskih vlaganj.  
 
Tabela 9: Pregled investicijskih vlaganj v obdobju januar – marec 2009 v tisoč € 

Nepremičnine Oprema SKUPAJ 
Družba Plan s  

popravki* Realiz. Plan s  
popravki* Realiz. Plan s  

popravki* Realiz. 

% 
letne 

realiz. 

Intereuropa d.d.  2.169 135 2.907 105 5.075 240 4,7 
Odvisne družbe 18.873 777 6.487 574 25.360 1.351 5,3 
SKUPAJ 
KONCERN 21.042 912 9.394 679 30.436 1.591 5,2 

*popravki = dopolnitve osnovnega plana (po sklepu Uprave ali Nadzornega sveta odvisne družbe) 
 
Družba Intereuropa d.d. je v prvem trimesečju leta 2009 izvedla za 240 tisoč € investicijskih vlaganj 
v osnovna sredstva. Odkupila je solastniški delež na objektu v Vrtojbi ter nabavila nekaj osebnih 
vozil. Ostale naložbe so se nanašale na ureditev parkirnega prostora v enoti v Celju, zaključek obnove 
pisarniških prostorov v upravni stavbi v Kopru, nabavo klešč za viličarje in ostalo.  
 
Odvisne družbe so v obravnavanem obdobju v osnovna sredstva vložile 1.351 tisoč €. Med temi 
naložbami je bila najvišja v družbi Intereuropa, logističke usluge d.o.o. Zagreb, in sicer dokončanje 
izgradnje logističnega centra Samobor. V neopredmetena dolgoročna sredstva (pravice, licence) sta 
vlagali predvsem družbi Intereuropa IT d.o.o. in Intereuropa, logističke usluge d.o.o. Zagreb. Med 
ostalimi investicijskimi vlaganji je še skladiščna oprema z viličarji, dostavna in osebna vozila ter 
računalniška oprema.  
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1.4. Upravljanje s človeškimi viri  
 
Gibanje števila zaposlenih 
Na dan 31.03.2009 smo imeli v koncernu Intereuropa zaposlenih 2.733 delavcev, kar je za 60 
zaposlenih manj kot ob koncu leta 2008.  Število zaposlenih se je najbolj opazno zmanjšalo v družbi 
Intereuropa Transport d.o.o. (-27) ter v družbi OOO Intereuropa-East, Moskva (-11), povečalo pa za 7 
zaposlenih v družbi Intereuropa, logističke usluge, d.o.o. Zagreb, ki je prevzela delavce iz družbe 
ITAR d.o.o., Zagreb. V ostalih družbah so odstopanja v številu zaposlenih manjša.  
Skupno smo v koncernu v prvem trimesečju zaposlili 152 novih sodelavcev, ki so predvsem 
nadomestili kadre, katerim je zaradi različnih razlogov prenehalo  delovno razmerje. Fluktuacija je 
skupno v večjih družbah znašala 3,6 odstotkov. 
 
Tabela 10: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa na dan 31.03.2009 po državah 
  31.03.2009 31.12.2008 Indeks 09/08 
Slovenija 1.271 1.300 98 
Hrvaška 690 707 98 
Ostale države 772 786 98 
SKUPAJ 2.733 2.793 98 

 
Razvoj in izobraževanje kadrov 
Ker se zavedamo, da lahko spremembe v družbi obvladujemo samo s sposobnimi in motiviranimi 
zaposlenimi, smo tudi v prvem trimesečju vlagali v razvoj zaposlenih, za kar smo namenili 5.851 ur 
oziroma povprečno 2 ure na zaposlenega v koncernu. Nova znanja je pridobivalo 22 odstotkov 
zaposlenih, kar pa je za 7 odstotkov  manj kot v enakem obdobju lani.  
Največji delež usposabljanja na zaposlenega je imela družba Interzav d.o.o. (20 ur), Intereuropa IT, 
d.o.o (11 ur), Intereuropa S.A.S., Saint Pierre de Chandieu (7 ur), po 4 ure pa so se povprečno 
izobraževali v obvladujoči družbi. 
 
Tabela 11: Izobraževanje v obdobju januar – marec 2009 

Plan 
jan-mar 2009 

v € 

Dejansko  
jan-mar 2009 

v € 

Indeks  
dejansko/plan 

Dejansko
/zap. Št. ur Št.ur/zap. 

115.000 46.563 40 17 5.851 2 
 
V prvem trimesečju smo skladno s sprejeto strategijo na področju izobraževanja kadrov pozornost 
namenjali predvsem učenju tujih jezikov in pridobivanju prodajnih veščin.  
Jezikovna znanja so v največjem obsegu pridobivali zaposleni v Intereuropi, logističke usluge, d.o.o. 
Zagreb ter v slovenskem delu koncerna, kjer je prevladovalo predvsem učenje ruskega jezika. 
V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta smo za 10 odstotkov zvišali delež ur izobraževanja  
s področja prodaje. V Sloveniji je skupina približno 50 zaposlenih (vodij in komercialistov) v 
dvodnevni delavnici  pridobivala nova znanja s področja trženja in prodaje. Za 4 odstotke se je  v 
primerjavi z enakim obdobjem lani  zvišal  delež usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri 
delu.  Opazen je tudi porast študija ob delu. 
Poleg omenjenega smo v tem obdobju  izobraževali še na področju: 
• logistike, predvsem so bila to usposabljanja iz carinjenja ter razna strokovna srečanja na področju 

logistike, 
• ostalih specifičnih in strokovnih znanj, kjer lahko izpostavimo predvsem računalniška znanja ter 

razne strokovne seminarje iz različnih področij (informatika, računovodstvo…).  
Tudi interni prenos znanja se je v primerjavi z enakim obodbjem lani nekoliko zmanjšal, saj 
zaradi majhnega števila novih zaposlitev nismo izvajali uvajalnih seminarjev. V naslednjih mesecih je 
načrtovano izvajanje usposabljanj s področja ISPRA (projekt informacijske rešitve za podporo 
pprodajnim procesom). Z internimi trenerji so potekali predvsem računalniški tečaji ter interna 
usposabljanja s področja varstva pri delu.  
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Ukrepi na področju kadrov za ublažitev negativnih posledic gospodarske in finančne krize 
Skladno s sprejetimi sklepi na področju zmanjševanja stroškov delovne sile smo v obdobju januar – 
marec 2009 optimalno kadrovsko strukturo  zagotavljali predvsem s premeščanjem zaposlenih 
znotraj in med družbami. 
Postopoma zmanjšujemo delo preko študentskega servisa,  zaposlitvenih agencij ter delovna razmerja 
za določen čas. V opazovanem obdobju smo v koncernu zmanjšali študentsko delo ter delo preko 
zaposlitvenih agencij. Večje zmanjšanje tovrstnih zaposlitev pričakujemo v prihodnjih mesecih, ko 
bodo delavcem potekle pogodbe. Z agencijo preko katere imamo največji delež najete delovne sile se 
dogovarjamo za podpis pogodbe, v kateri bomo poskušali doseči znižanje provizij. 
V preteklih treh mesecih smo intenzivneje delovali na področju preverjanja in svetovanja o možnih 
predčasnih prenehanjih delovnega razmerja po »mehkih metodah« z izplačili odpravnin starejšim 
delavcem v enotah, kjer obstaja višek delovne sile in prerazporeditev ni možna. Tovrstna prenehanja z 
izplačili odpravnin prav tako pričakujemo v naslednjih mesecih, kot tudi večje število delavcev, ki se 
bodo redno starostno upokojili.  
 
Ustvarjanje organizacijske kulture in klime podjetja 
Izvajali smo aktivnosti, ki vzdržujejo zdravje in dobro počutje naših zaposlenih, in sicer:  
• finančno smo pomagali sodelavcem, ki so se znašli v slabšem materialnem in zdravstvenem stanju 

(11 tisoč €);  
• obdarili  sodelavke  za praznik žena; 
• v počitniških enotah  smo  beležili skupno 61 odstotno zasedenost, kar je podobno kot v enakem 

obdobju lani (62 odstotkov); 
• pričeli smo z merjenjem zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. 
 
Zagotavljanje varnega dela 
Zdravje in varnost pri delu je v našem koncernu  poleg kvalitete in kakovosti  dela, nepogrešljiv del 
delovnega procesa za doseganje zastavljenih ciljev.  
• Zdravstvena preventiva: Na predhodni, usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled za 

oceno delazmožnosti je bilo  napotenih v prvih treh mesecih  163 delavcev (135 delavcev v 
enakem obdobju lani).   

• Usposabljanje za varno delo:  V enotah smo opravili predpisana interna in zunanja usposabljanja 
- poučevanja in preizkuse znanja iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari, ter dela z 
nevarnim snovmi.  

• Poškodbe na delu: V prvih treh mesecih se je pripetilo 9 poškodb ( 12 poškodb v enakem 
obdobju lani).  Pri raziskavi in analizi poškodb je ugotovljeno, da so se  poškodbe pripetile 
predvsem zaradi osebnega dejavnika posameznika (nepazljivost, napačen pristop k delu, po krivdi 
drugih, neuporaba osebne varovalne opreme…). 

• Pregledi in preizkusi delovne opreme (strojev, naprav..): V posameznih organizacijskih enotah 
smo  pregledali  in preizkušali delovno opremo-sredstva za delo, ki lahko povzročijo poškodbo 
delavcev in jo je potrebno  pregledovati in preizkušati po predpisih v določenih rokih. Pregledanih 
je bilo  34 vrst različne  delovne opreme-sredstev za delo. 

• Varstvo pred požarom : S področja požarne preventive  smo opravili  redne preglede objektov, 
delovnih in pomožnih prostorov.  

• Ekologija: Na posameznih delovnih mestih so bile opravljene preiskave delovnega okolja. 
• Varstvo okolja: Strožja zakonodaja  na področju varstva okolja  zahteva dosledno skrb za 

varovanje okolja in izvajanje rednega vzdrževanja čistilnih naprav. V posameznih organizacijskih 
enotah so odgovorne osebe izvajale redne nadzore čistilnih naprav in tekoče vzdrževanje. 

 V skrb za zdravje zaposlenih so vključeni vodje posameznih organizacijskih enot in posamezni 
nadrejeni vodje del, ki so dolžni skrbeti in dnevno izvajati preventivne ukrepe na področju 
zagotavljanja varnega in zdravega dela, ter zagotoviti varstvo pred požarom in nesreč z nevarnimi 
snovmi. 
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1.5. Celovita kakovost poslovanja 
 
Vzdrževanje sistema ISO 9001:2000 
V treh certificiranih družbeh koncerna (Intereuropa d.d., Intereuropa Transport d.o.o. in Intereuropa, 
logističke usluge d.o.o. Zagreb) je bilo s strani vodstva pregledano stanje kakovosti v letu 2008. Pri 
pregledu smo ugotovili, da se sistem kakovosti vzdržuje, potrebni pa so ukrepi oz. spremembe pri 
merjenju procesov (prevetritev kazalnikov kakovosti in določitev ciljev kakovosti za leto 2009), pri 
učinkovitosti reševanja priporočil zunanje oz. notranje presoje ter pri izdelavi ločenih poslovnikov 
kakovosti za družbo Intereuropa Transport d.o.o. in Intereuropa, logističke usluge d.o.o. Zagreb. 
Posodobili smo poslovnik kakovosti (izdaja 11) skladno s spremembami v organizaciji in zahtevami 
prenovljenega standarda ISO 9001:2008. 
Obravnavali smo poročilo o zadovoljstvu kupcev za leto 2008 ter sprožili postopek za ocenjevanje 
dobaviteljev cestno transportnih storitev in dobaviteljev špediterskih storitev. 
 
Notranje preverjanje kakovosti storitev 
V prvem trimesečju smo opravili notranje presoje procesa vodenja kakovosti v obvladujoči družbi, 
procesa upravljanja s kadri, procesa vodenja projektov, procesa skladiščenja in distribucije, procesa 
pomorski promet. 
Ugotovitve notranjih presoj smo uporabili za izvedbo izboljšav v posameznih poslovnih procesih. 
 
Zunanje preverjanje kakovosti storitev s stani certifikacijskega organa 
Zunanja presoja za tri certificirane družbe je bila izvedena 12. marca 2009. Presoja je bila 
obnovitvena, kar pomeni, da zajema triletno obdobje sistema vodenja kakovosti. Presoja je bila hkrati 
tudi prehodna na nov standard, saj smo izrazili pripravljenost na presojo po novem standardu ISO 
9001:2008. 
Presojane so bile naslednje organizacijske enote: 
Intereuropa d.d.: uprava in štiri podporne funkcije, PE Brnik, PE Koper, PE Sežana, Filiala Mejna 
odprava, 
Intereuropa Transport d.o.o.: vodstvo in tehnični oddelek, 
Intereuropa, logističke usluge d.o.o. Zagreb: uprava, podružnica Zagreb in podružnica Osijek.  
Ugotovitve petih presojevalcev so, da sistem vodenja kakovosti v Intereuropi skladen z zahtevami 
standarda razen v dveh primerih. Ugotovljeni sta bili dve neskladji in navedenih 21 priporočil. 
Neskladnosti sta se nanašali na pomanjkljivo izpolnjevanje voznih listov in prekoračitve dovoljene 
hitrosti tovornega vozila. 
Vzroke neskladja morajo odgovorni odpraviti in o tem poročati certifikacijskemu organu v roku treh 
mesecev. Po obravnavi ukrepov na ugotovljena neskladja, bo SIQ izdal nov certifikat s triletno 
veljavnostjo. 
 
Razvoj 
Certificiranje sistema vodenja kakovosti družbe Intereuropa Transport & Spedition GmbH.  
Ravno pred letom dni smo zaznali potrebo po certificiranju po standardu ISO 9001:2000 v odvisni 
družbi Intereuropa Transport & Spedition GmbH. Ključni kupci so zahtevali certificiran sistem 
vodenja kakovosti, tako da se je vodstvo družbe v drugi polovici leta 2008 odločilo certificirati po 
novem standardu ISO 9001:2008. Družba je prejela certifikat v februarju 2009. 
Vzpostavljanje sistema varnosti dobavne verige AEO 
V februarju smo v Intereuropi d.d. zagnali projekt pridobivanja statusa pooblaščenega gospodarskega 
subjekta. Status pridobijo zanesljivi poslovni partnerji v logistični verigi, če izpolnjujejo določene 
kriterije: spoštovanje carinske zakonodaje, urejene carinske in transportne evidence, plačilna 
sposobnost in varnost objektov, blaga ter osebja. 
Imenovana je projektna skupina, ki bo izdelala zahtevek za izdajo statusa, samoocenitev in pripravo na 
predhodno revizijo s strani Carinske uprave.  
Zaznane potrebe po »eko skladiščenju« 
V prvem četrtletju smo zaznali dve povpraševanji v logističnih storitvah po skladiščenju ekoloških 
proizvodov z zahtevo po eko certifikatu. Trenutno imamo eko certifikat samo za skladiščenje v 
poslovni enoti v Kopru. 
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1.6. Ustvarjanje vrednosti za lastnike 
 
Trgovanje z delnicami 
Delnica Intereurope d.d. je v prvem trimesečju letošnjega leta na vrednosti izgubila za 15,7%, v 
enakem obdobju je borzni indeks SBI20 zabeležil 4,0% padec. V prvem trimesečju leta 2008 je 
delnica Intereurope d.d. na vrednosti izgubila 15,4%, borzni indeks SBI20 pa 23,7%. V obdobju januar 
- marec 2009 se je enotni tečaj delnice IEKG  gibal v vrednostnem intervalu med 10,34 € in 7,23 €.  
 
Povprečni dnevni promet z delnico IEKG je znašal  37 tisoč € na dan. V prvem trimesečju 2009 je 
lastnika zamenjalo 130.843 delnic IEKG, kar predstavlja 1,7% vseh delnic. 
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Slika 1: Gibanje prometa in enotnega tečaja delnice IEKG in SBI20 v obdobju januar – marec 2009 

 
 
 
Ključni podatki o delnici  IEKG  
 
• Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.209.413 kosovnih delnic z oznako IEKG 
• Delnica  IEKG je bila v trgovanje na Ljubljansko borzo uvrščena leta 1998. 
• Od leta 2005 kotira v prvi borzni kotaciji. 
• Delnica IEKG je vključena v sestavo borznega indeksa SBI20.  
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Tabela 12: Ključni podatki o delnici IEKG za obdobje  januar – marec 2009 

  
Jan-Mar 

2009 
Jan-Dec 

2008 

število delnic 7.902.413 7.902.413 
število lastnih delnic  18.135 18.135 
knjigovodska vrednost delnice v € 19,30 19,32 
čisti dobiček na delnico v € -0,01 0,39 
podatki o trgovanju     

   tržna kapitalizacija v tisoč € 58.162 68.988 
   promet v tisoč € 1.158 16.551 
   enotni tečaj konec obdobja v € 7,36 8,73 
   tehtani povprečni tečaj v € 8,91 31,81 
   povprečni tečaj v € 8,70 25,58 
   najvišji tečaj v € 10,45 40,00 
   najnižji tečaj v € 7,00 7,89 
   kapitalski donos -15,7% -77,0% 

 
knjigovodska vrednost = kapital /( število navadnih delnic – število  lastnih delnic) 
čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število navadnih delnic – število  lastnih delnic) 
tržna kapitalizacija = enotni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi 
kapitalski donos = porast tečaja v enem letu            
    

 
 
Lastništvo 
V prvem trimesečju 2009 se lastniška struktura med prvimi desetimi delničarji ni bistveno spremenila. 
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Slika 2: Lastniška struktura navadnih delnic Intereurope d.d. na dan 31.03.2009 

 
Sredi meseca aprila 2009 nas je družba za upravljanje  Nacionalna finančna družba obvestila, da je 
NFD1 Delniški investicijski sklad, investicijska družba, d.d. odsvojil 94.854 delnic z oznako IEKG. 
Po prodaji ima NFD1 Delniški investicijski sklad, investicijska družba, d.d. v lasti 304.312 delnic z 
oznako IEKG, kar predstavlja 3,86 odstotkov glasovalnih pravic. 
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Tabela 13: Prvih deset delničarjev Intereurope d.d. na dan 31. 03. 2009 v primerjavi z 31.12.2008 

31.03.2009 31.12.2008 
Zap. 
št. Delničar število  

delnic 
delež število  

delnic 
delež 

 
indeks  
mar09/ 
dec08 

1. LUKA KOPER, D.D. 1.960.513 24,8% 1.960.513 24,8% 100 

2. KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 719.797 9,1% 719.797 9,1% 100 

3. SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D. 474.926 6,0% 474.926 6,0% 100 

4. NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. 399.166 5,1% 399.166 5,1% 100 

5. UVS INFOND GLOBAL* 313.391 4,0% 324.039 4,1% 97 

6. MAKSIMA HOLDING d.d. 287.993 3,6% 287.993 3,6% 100 

7. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 213.640 2,7% 213.640 2,7% 100 

6. VS PROBANKA GLOBALNO NALOŽBENI 
SKLAD 159.124 2,0% 159.124 2,0% 100 

9. DELNIŠKI VS TRIGLAV STEBER I, D.D. 152.482 1,9% 152.482 1,9% 100 

10. PS MODRA LINIJA - DELNIŠKI SKLAD 123.007 1,6% 123.007 1,6% 100 

*Opomba: Statusno preoblikovanje Infond ID d.d 
 
Tabeli 14 in 15: Število delnic v  lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31.03.2009 

 
Lastne delnice  
Intereuropa d.d. je bila na dan 31.03.2009 imetnica 18.135 lastnih delnic, kar predstavlja 0,2295 
odstotka vseh navadnih delnic izdajatelja. Družba je pridobila delnice na organiziranem trgu kapitala. 
Intereuropa d.d. je nakupe delnic opravila na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o 
gospodarskih družbah-1 in sklepa 17. Skupščine družbe Intereuropa d.d. z dne 6.7.2007. 
Od skupnega števila izdanih delnic 7.902.413 izdajatelja Intereuropa, Globalni logistični servis, 
delniška družba je delnic z glasovalno pravico 7.884.278 oziroma 99,7705 odstotka vseh delnic po 
stanju na dan 31.12.2008. V primerjavi z 31.12.2008 se delež lastnih delnic ni spremenil. 
Družba nima oblikovanega odobrenega kapitala ali pogojno povečanega osnovnega kapitala. 
 
Dividendna politika 
Uprava je na podlagi razvojne strategije in vizije poslovanja koncerna Intereuropa ter velikih vlaganj v 
širitev osnovne dejavnosti spremenila dividendno politiko, ki je usklajena z načrtovano rastjo in 
investicijskim ciklom koncerna. Skladno s tem uprava predlaga, da se v letu 2009 dividende ne 
izplačajo. 
 
Obveščanje delničarjev 
Javne objave, publikacije, poročila in druge informacije posredujemo javnosti prek elektronskega 
sistema obveščanja Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si), naše spletne strani (www.intereuropa.eu), 
tiskovnih konferenc in preko drugih medijev. Obveščanju delničarjev bomo tudi v bodoče posvečali 
posebno pozornost. Pripombe in predloge delničarjev zbiramo na elektronskem naslovu 
info@intereuropa.si. V mesecu marcu smo ponovno organizirali srečanje s slovenskimi analitiki in 
vlagatelji, kjer smo predstavili poslovanje koncerna v letu 2008 in pričakovanja za leto 2009. Uvedli 
smo tudi možnost naročila na e-novice preko naše spletne strani. 

Uprava Število delnic Delež 
MARKEŽIČ ZVEZDAN, predsednik uprave od 23.03.2009 3.094 0,039% 
mag. ANDREJ LOVŠIN, predsednik uprave do 23.03.2009 49.650 0,628% 
JONKE ONDINA, članica uprave-delavska direktorica 3.080 0,039% 

Nadzorni svet Število delnic Delež 
NEVIJA PEČAR, namestnica predsednika nadzornega sveta 4.185 0,053 % 
VINKO REBULA, član nadzornega sveta 450 0,006 % 

http://www.seonet.ljse.si
http://www.intereuropa.eu
mailto:info@intereuropa.si
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2. POSLOVANJE DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
 
Tabeli 16 in 17: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v letu  2008 v tisoč € 

Postavka / Kazalec Jan-Mar 
2009 Plan 2009 Jan-Mar 

2008 
Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
Čisti prihodki od prodaje 26.787 36.595 34.686 73 77 
Pokritje 1 10.522 11.489 12.016 92 88 

Kopenski promet 2.983 4.030 4.003 74 75 
Logistične rešitve 3.383 3.736 3.628 91 93 

Interkontinentalni promet 2.593 2.312 2.844 112 91 
Druge storitve 1.562 1.411 1.541 111 101 

EBITDA* 865 3.378 2.269 26 38 
Poslovni izid iz poslovanja -309 2.202 1.096 - - 
Čisti poslovni izid -69 1.416 1.137 - - 
Čisti prih.od prodaje /zap /mes  9,766 13,560 12,318 72 79 
Dodana vrednost /zap /mes  2,379 3,335 2,807 71 85 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 

Postavka / Kazalec 31.03. 
2009 

Plan  
31.12.2009 

31.12.  
 2008 

Indeks 
2009/plan 

Indeks 
2009/2008 

Bilančna vsota* 371.832 347.402 359.850 107 103 
Kapital* 152.165 157.698 152.312 96 100 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 0,95 0,98 0,76 97 125 
Čista dobičk.kapitala  (letni nivo)** -0,05% 2,76% 2,86% - - 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Temeljne ugotovitve o poslovanju družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2009: 
 
 
• Čisti prihodki od prodaje v višini 26,8 mio € zaostajajo za planskimi vrednostmi za 27 

odstotkov, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 23 odstotkov. Po poslovnih področjih 
beležimo najmanjši izpad prodaje v primerjavi s planom in prvim trimesečjem 2008 na poslovnem 
področju logistične rešitve.  

 
• Pri Pokritju 1 v višini 10,5 mio € je zaostanek za planom manjši kot pri čistih prihodkih od 

prodaje (-8 odstotkov), prav tako je manjši tudi izpad v primerjavi z letom 2008 (-12 odstotkov). 
Doseganje plana beležimo na poslovnem področju interkontinentalni promet, največji zaostanek 
za planom pa je na poslovnem področju kopenski promet. 

 
• Poslovni izid iz poslovanja je negativen -309 tisoč € in pomembno zaostaja tako za planom, kot 

tudi rezultatom prvega trimesečja 2008. Vzroki za nedoseganje planiranega poslovnega izida iz 
poslovanja so predvsem slabše poslovanje na vseh poslovnih področjih (najbolj na poslovnem 
področju kopenski promet) ter nižji rezultat iz »izredne dejavnosti« (dobički od prodaje sredstev).  
Posredni stroški so na nivoju iz leta 2008.  
V primerjavi z letom 2008 je najpomembnejši razlog zaostajanja podoben: slabše poslovanje na 
vseh poslovnih področjih, najbolj na poslovnem področju kopenski promet.   

 
• Na nekoliko manjši negativen čisti poslovni izid v višini –69 tisoč € je pomembno vplival 

pozitiven izid iz financiranja (neto obresti znašajo -250 tisoč €, neto ostala finančna dejavnost pa 
+490 tisoč €).  
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• Čista dobičkonosnost kapitala na letni ravni je negativna in znaša -0,05 odstotkov, kar je za 
2,81 odstotne točke pod načrtovano ter za 2,91 odstotne točke pod lanskoletnim rezultatom.  

 
• Kazalnik prodajne produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega padata in zaostajata za 

planskimi za slabih 30 odstotkov.  
 
• V strukturi virov sredstev predstavlja delež kapitala 41 odstotkov (31.12.2008 42 odstotkov), 

kratkoročni koeficient pa znaša 0,95 (31.12.2008 0,76). Na izboljšanje kratkoročnega koeficienta 
je najbolj vplivala sprememba ročnosti prejetih posojil. 
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3. POSLOVANJE ODVISNE DRUŽBE OOO INTEREUROPA-EAST, 
MOSKVA 
 
Družba v trimesečnem obdobju ni uspela doseči načrtovanega pokritja 1 na interkontinentalnem 
prometu (avtomobilski terminal) in kopenskem prometu.   
Vzroki za nižje prihodke so sledeči: 
     1. finančna in gospodarska kriza  
     2. zmanjšanje obsega prodaje 
     3. padec cen cestnih prevozov    
 
Tabeli 18 in 19: Poslovanje družbe OOO Intereuropa-East, Moskva v obdobju januar – marec 2009 v 
tisoč € 

Postavka / Kazalec Jan-Mar 
2009 Plan 2009 Jan-Mar 

2008 
Indeks 

2009/plan 
Indeks 

2009/2008 
Čisti prihodki od prodaje 934 2.100 1.318 44 71 
Pokritje 1 883 1.530 1.318 58 67 

Kopenski promet 11 30 0 37 - 
Logistične rešitve 0 0 0 - - 

Interkontinentalni promet (avto logistika) 851 1.500 1.318 57 65 
Druge storitve 21 0 0 - - 

EBITDA* -359 305 851 -118 -42 
Poslovni izid iz poslovanja -550 -537 579 102 - 
Čisti poslovni izid -3.850 -2.076 -2.443 185 - 
Čisti prih.od prodaje /zap /mes  2,451 6,140 8,058 40 30 
Dodana vrednost /zap /mes  0,270 2,663 6,790 10 4 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 

Postavka / Kazalec 31.03. 
2009 

Plan  
31.12.2009 

31.12.  
 2008 

Indeks 
2009/plan 

Indeks 
2009/2008 

Bilančna vsota* 111.216 150.028 116.188 74 96 
Kapital* -353 56.110 425 -1 -83 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 0,16 0,63 0,27 25 59 
Čista dobičk.kapitala  (letni nivo)** -785,54% -14,14% -86,89% 5.557 904 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Na dosežen čisti poslovni izid je imela največji vpliv negativna finančna dejavnost. Dosežen negativen 
finančni rezultat v znesku – 3.321 tisoč € v prvem trimesečju 2009 je predvsem posledica  padca tečaja 
rublja. Največji padec je rubelj dosegel  v januarju is sicer  kar za -10,2%. Tako je bilo v skupnem 
finančnem rezultatu kar – 3.011 tisoč € negativnih tečajnih razlik. Velika večina tečajnih razlik izhaja 
iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti za prejete kredite s strani matične družbe. 
Preostali del finančnega izida tvorijo obresti za prejete kredite in sicer - 495 tisoč €. V mesecu 
februarju se je tečaj rublja umiril, v mesecu  marcu pa je celo nekoliko zrasel ( +0,9%).  
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C. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
Računovodski izkazi obvladujoče družbe in skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.   
 
Tako pri skupinskih računovodskih izkazih kot pri računovodskih izkazih obvladujoče družbe so 
upoštevane enake računovodske usmeritve, kot so navedene v računovodskem poročilu za poslovno 
leto 2008. 
 
Glede na primerljivo lansko trimesečje je v letošnjih prvih treh mesecih v skupino vključena nova 
odvisna družba, Intereuropa Global Logistics service, Drač, delujoča v Albaniji. Hrvaška posredno 
odvisna družba, Itar d.o.o., Zagreb se je s 1.1.2009 pripojila k družbi, Intereuropa Logističke usluge, 
Zagreb. 
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1. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA SKUPINO INTEREUROPA  
 

1.1. Računovodski izkazi skupine Intereuropa  
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE INTEREUROPA  
od 1. 1. do 31.03.2009  

v 000 €
januar - marec 

2009
januar - marec 

2008
I                     

09/08
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 48.858 62.951 78
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.431 648 221
 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 32.644 43.100 76
 STROŠKI DELA 11.898 11.755 101
 ODPISI VREDNOSTI 4.205 4.121 102

a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 3.550 3.679 96
b) Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 655 442 148

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 839 401 209
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 703 4.222 17
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 416 27 -
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL IN 
FINANČNIH OBVEZNOSTI 258 299 86
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 972 413 235
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV 
FINANČNIH NALOŽB 0 11 -
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 4.730 2.369 200
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 481 308 156
 POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA -2.862 2.273 -
Davek od dobička 137 487 28
Odloženi davki -15 54 -
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -2.984 1.732 -
   Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 142 242 59
   Čisti poslovni izid večinskega lastnika -3.126 1.490 -

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico (v €) -0,40 0,19 -  
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KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE INTEREUROPA na dan 31.03.2009 
 

v 000 EUR 31.3.2009 31.12.2008
I

09/08

SREDSTVA 447.284 451.678 99
DOLGOROČNA SREDSTVA 351.556 356.585 99
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 9.227 8.806 105
Opredmetena osnovna sredstva 323.878 330.861 98
Naložbene nepremičnine 7.730 7.790 99
Dolgoročne finančne naložbe 6.613 6.807 97
Dolgoročne poslovne terjatve 23 23 100
Odložene terjatve za davek 4.085 2.298 178
KRATKOROČNA SREDSTVA (BREZ AČR) 90.859 88.542 103
Sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 9.919 10.523 94
Zaloge 242 270 90
Kratkoročne finančne naložbe 2.522 1.888 134
Kratkoročne poslovne terjatve 74.160 67.353 110
Denarna sredstva 4.016 8.508 47
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AČR) 4.869 6.551 74
KRATKOROČNA SREDSTVA (Z AČR) 95.728 95.093 101
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 447.284 451.678 99
KAPITAL 161.537 169.360 95
Kapital večinskega lastnika 152.331 160.010 95
Vpoklicani kapital 32.976 32.976 100
Kapitalske rezerve 49.403 49.403 100
Rezerve iz dobička 12.507 12.469 100
Presežek iz prevrednotenja 752 827 91
Preneseni čisti poslovni izid 72.888 69.824 104
Čisti poslovni izid poslovnega leta -3.126 3.061 -102
Uskupinjevalni popravek kapitala (prevedbene tečajne razlike) -13.069 -8.550 153
Kapital manjšinskih lastnikov 9.206 9.350 98
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.433 3.468 99
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 117.565 92.179 128
Dolgoročne finančne obveznosti 116.182 91.112 128
Dolgoročne poslovne obveznosti 889 889 100
Odložene obveznosti za davek 494 178 278
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 164.749 186.671 88
Kratkoročne finančne obveznosti 106.034 131.476 81
Kratkoročne poslovne obveznosti 58.715 55.195 106  
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INFORMACIJE PO POSLOVNIH ODSEKIH 
 

jan-mar
2009

jan-mar
2008

jan-mar
2009

jan-mar
2008

jan-mar
2009

jan-mar
2008

Prihodki od zunanjih odjemalcev 31.521 41.804 8.178 9.839 1.755 1.640
Prihodki od poslov z drugimi odseki 3.280 3.677 253 647 11 11

Skupaj prihodki 34.802 45.481 8.431 10.485 1.766 1.651
Amortizacija 2.112 2.073 708 736 157 155

Poslovni izid iz poslovanja -389 1.287 1.013 1.513 83 381
Obrestni prihodki 1.640 858 240 128 17 75
Obrestni odhodki 1.925 1.489 367 323 2  

Poslovni izid iz rednega delovanja -186 1.443 537 1.497 98 456
Sredstva / obveznosti 397.144 353.105 76.973 79.267 23.992 27.280
Dolgoročna sredstva 259.520 269.242 56.474 55.103 21.311 21.037

Naložbe v pridružena podjetja 75 191     

jan-mar
2009

jan-mar
2008

jan-mar
2009

jan-mar
2008

jan-mar
2009

jan-mar
2008

Prihodki od zunanjih odjemalcev 934 1.318 1.373 1.974 5.091 6.376
Prihodki od poslov z drugimi odseki   7 23 475 598

Skupaj prihodki 934 1.318 1.380 1.997 5.567 6.974
Amortizacija 191 272 61 82 321 337

Poslovni izid iz poslovanja -550 579 33 -6 288 511
Obrestni prihodki 13  0 0 5 8
Obrestni odhodki 541 786 35 24 102 182

Poslovni izid iz rednega delovanja -3.871 -2.395 166 -221 -120 293
Sredstva / obveznosti 111.216 77.300 11.791 15.095 30.575 32.697
Dolgoročna sredstva 99.321 65.061 10.669 13.983 24.487 25.224

Naložbe v pridružena podjetja       

jan-mar
2009

jan-mar
2008

jan-mar
2009

jan-mar
2008

Prihodki od zunanjih odjemalcev 5  48.858 62.951
Prihodki od poslov z drugimi odseki -4.026 -4.956   

Skupaj prihodki -4.021 -4.956 48.858 62.951
Amortizacija   3.550 3.654

Poslovni izid iz poslovanja 225 -43 703 4.222
Obrestni prihodki -1.502 -662 413 408
Obrestni odhodki -777 -662 2.196 2.144

Poslovni izid iz rednega delovanja 516 1.201 -2.862 2.273
Sredstva / obveznosti -204.408 -159.296 447.284 425.448
Dolgoročna sredstva -120.225 -119.339 351.556 330.312

Naložbe v pridružena podjetja 50 80 125 271

v 000 EUR

v 000 EUR

v 000 EUR

Ukrajina Ostalo

Uskladitve* Skupina

Slovenija Hrvaška Črna gora

Rusija

 
* Vse uskladitve so predmet konsolidacijskih postopkov 
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
 
a)  Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Skupina Intereuropa je v prvem trimesečju letošnjega leta ustvarila 48.858  tisoč € čistih prihodkov 
od prodaje, kar pomeni slabo četrtino manj kot v primerljivem obdobju. Stroški blaga, materiala in 
storitev so nižji za 24 % (oz. 10.456 tisoč €). Njihov delež v  čistih prihodkih od prodaje znaša v 
obravnavanem obdobju 67 %.  
 
Drugi poslovni prihodki v  višini 1.431 tisoč €  predstavljajo pretežno prihodke iz naslova  plačanih 
terjatev, za katere je bil v predhodnih letih oblikovan popravek vrednosti in odpisov dolgov (398 tisoč 
€), dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev (535 tisoč €) in ostale  prihodke kot so npr. 
prejete odškodnine s strani zavarovalnic (275 tisoč €) ter prihodkov iz naslova slabega imena pri 
dodatnih nakupih deležev odvisne družbe (223 tisoč €).  
 
Stroški dela so glede na primerljivo obdobje pripoznani z vrednostjo 11.898 tisoč € in so  višji za 
odstotek. Za enak odstotek je višje tudi število zaposlenih, izračunano na podlagi plačanih ur.  
 
Odpisi vrednosti znašajo 4.205 tisoč € in predstavljajo stroške amortizacije neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.550 tisoč €, preostali del v višini 
655 tisoč € pa predstavlja vrednost popravkov vrednosti terjatev do kupcev.      
 
Poslovni izid iz poslovanja v obravnavanem obdobju  znaša 703 tisoč € in predstavlja   17 % 
primerljivega lanskoletnega, na kar so vplivali nižji uresničeni čisti prihodki od prodaje. 
  
Finančni prihodki iz deležev višini 416 tisoč € vsebujejo pripadajoči čisti dobiček skupaj 
obvladovane družbe v višini 24 tisoč € in finančne prihodke iz  finančnih inštrumentov po pošteni 
vrednosti preko poslovnega izida z vrednostjo 392 tisoč €. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
so presegli lanskoletne primerljive vrednosti za 559 tisoč €. Med finančnimi odhodki izstopata 
kategoriji finančni odhodki iz obresti z vrednostjo 2.213 tisoč € in finančni odhodki iz tečajnih razlik, 
ki so pripoznani z vrednostjo 2.517 tisoč €. 
  
Poslovni izid iz finančnega delovanja v prvem trimesečju znaša –3.565 tisoč €, ki ga je ublažil 
poslovni izid iz poslovanja v višini 703 tisoč €, tako da je skupina v prvem trimesečju letošnjega leta 
ustvarila poslovni izid iz rednega delovanja v višini -2.862 tisoč €. 
 
Ob upoštevanju odmerjenega davka od dobička in odloženih davkov ugotovimo čisti poslovni izid  
skupine v vrednosti -2.984 tisoč €. 
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b) Pojasnila h KONSOLIDIRANI BILANCI STANJA 
 
Dolgoročna sredstva 
 
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih beležimo zmanjšanje za 2 % (oz. za 6.983 tisoč €) na kar je 
vplivala predvsem večja amortizacija od vrednosti novih vlaganj, vključno z usredstvenimi stroški 
izposojanja v opredmetena osnovna sredstva.  
 
Naložbene nepremičnine beležijo zmanjšanje za amortizacijo v višini 60 tisoč €.  
 
Dolgoročne finančne naložbe izvirajo predvsem iz obvladujoče družbe. Njihovo 3 % zmanjšanje je v 
največji meri odraz prevrednotenja na pošteno vrednost glede na zmanjšanje cen vrednostnih papirjev 
na borzi. 
 
Kratkoročna sredstva  
 
Pri kratkoročnih sredstvih (brez AČR) beležimo povečanje za 3  % (oz. za 2.317 tisoč €) na kar ima 
največji vpliv povečanje vrednosti terjatev do kupcev. 
 
Sredstva za prodajo v višini 9.919 tisoč € predstavljajo dolgoročna sredstva skupine, ki so namenjene 
prodaji, in sicer opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine) za prodajo 3.828 tisoč € in finančna 
sredstva za prodajo pa 6.091 tisoč €.  
 
Kratkoročne finančne naložbe v višini 2.522 tisoč € v pretežni meri predstavljajo kratkoročne 
depozite in kratkoročno dana posojila drugim.  
 
Pretežni del  kratkoročnih poslovnih terjatev znašajo kratkoročne poslovne terjatev do kupcev 
(58.988 tisoč €).  
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so na dan 31.3.2009 pripoznane v vrednosti   4.869 tisoč €. 
Vsebujejo pa predvsem kratkoročno nezaračunane prihodke v višini nastalih direktnih stroškov, za 
katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti in nezaračunane carinske dajatve.  
 
Kapital skupine je pripoznan v višini 161.537 tisoč € in predstavlja 36 % vseh obveznosti do virov 
sredstev. 
  
Na zmanjšanje vpliva  predvsem: 

- predvrednotenje finančnih naložb na nižjo tržno vrednost (z upoštevanjem odloženih 
obveznosti za davek) v višini 75 tisoč €,  

- povečanje prevedbenih tečajnih razlik v skupini za 4.519 tisoč € in 
- čista izguba obračunskega obdobja v višini 2.984 tisoč €.  

 
Na dan bilance stanja ima skupina 3.433 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij. Pretežni del 
predstavljajo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti. 
 
Finančne in poslovne obveznosti  vključno z odloženimi obveznostmi za davek skupine znašajo 
282.314 tisoč € in predstavljajo 63 % obveznosti do virov sredstev. 
Dolgoročne finančne obveznosti beležijo povečanje za 25.070 tisoč €, medtem ko  kratkoročne 
finančne obveznosti kažejo zmanjšanje za  25.442 tisoč €. 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA OBVLADUJOČO  DRUŽBO 
INTEREUROPA d.d  
 

2.1. Računovodski izkazi obvladujoče družbe Intereuropa d.d. 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE INTEREUROPA od 1. 1. do 31.03.2009 
 

v 000 € januar -marec 
2009

januar - marec 
2008

I       
09/08

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 26.787 34.686 77
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 196 122 161
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 19.909 26.432 75
STROŠKI DELA 5.660 5.636 100
ODPISI VREDNOSTI 1.457 1.444 101
a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev 1.174 1.173 100
b) Odpisi in popravki vrednosti obratnih sredstev 283 271 104
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 266 200 133
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -309 1.096 -
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 502 803 63
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL IN FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 1.516 730 208
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 123 135 91
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 1.868 1.328 141
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 30 92 33
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA -66 1.344 -
Davek od dobička 0 198 0
Odloženi davki 3 9 33
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -69 1.137 -

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico (v EUR) -0,01 0,14 -  
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BILANCA STANJA OBVLADUJOČE DRUŽBE na dan 31.03.2009 
 
v 000 EUR 31.3.2009 31.12.2008 I 09/08

SREDSTVA 371.832 359.850 103
DOLGOROČNA SREDSTVA 245.148 245.879 100
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 4.317 4.074 106
Opredmetena osnovna sredstva 108.728 109.650 99
Naložbene nepremičnine 7.025 7.081 99
Dolgoročne finančne naložbe 124.181 124.400 100
Odložene terjatve za davek 897 674 133
KRATKOROČNA SREDSTVA (BREZ AČR) 122.945 108.844 113
Sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje 3.571 3.571 100
Zaloge 35 35 100
Kratkoročne finančne naložbe 73.220 71.575 102
Kratkoročne poslovne terjatve 45.778 33.584 136
Denarna sredstva 341 79 432
KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AČR) 3.739 5.127 73
KRATKOROČNA SREDSTVA (Z AČR) 126.684 113.971 111
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 371.832 359.850 103
KAPITAL 152.165 152.312 100
Vpoklicani kapital 32.976 32.976 100
Kapitalske rezerve 49.402 49.403 100
Rezerve iz dobička 11.096 11.096 100
Presežek iz prevrednotenja 771 847 91
 Preneseni čisti poslovni izid 57.989 54.905 106
 Čisti poslovni izid poslovnega leta -69 3.085 -
REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.978 1.976 100
 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 88.765 63.246 140
Dolgoročne finančne obveznosti 87.738 62.412 141
Dolgoročne poslovne obveznosti 834 834 100
Odložene obveznosti za davek 193 0 -
 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 128.924 142.316 91
Kratkoročne finančne obveznosti 92.155 115.687 80
Kratkoročne poslovne obveznosti 36.769 26.629 138  
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2.2. Pojasnila k računovodskim izkazom obvladujoče družbe Intereuropa 
d.d. 

 
 
a) Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Čisti prihodki  od prodaje znašajo 26.787 tisoč €, predstavljajo pa 77 % čistih prihodkov lanskega 
prvega trimesečja. 
 
Drugi poslovni prihodki znašajo 196 tisoč €. 60 % vrednosti predstavljajo predvsem plačane terjatve, 
za katere je bil v predhodnih letih oblikovan popravek vrednosti. 
 
Stroški dela so glede na primerljivo obdobje ohranili enako raven.  
 
Odpisi vrednosti z vrednostjo 1.457 tisoč € vsebujejo stroške amortizacije neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z vrednostjo 1.174 tisoč € in odpise ter 
popravke vrednosti obratnih sredstev  v višini 283 tisoč €.  
 
Poslovni izid iz poslovanja je v letošnjem prvem trimesečju dosegel negativno vrednost 309 tisoč €. 
 
Finančni prihodki iz deležev višini 502 tisoč € vsebujejo prihodke iz deležev družb v skupini (63 
tisoč €), prihodke iz deležev v pridruženih družbah (109 tisoč €) in prihodke iz finančnih inštrumentov 
po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (330 tisoč €).  
 
Pripoznani finančni prihodki prvega trimesečja letošnjega leta so višji za 28 % na račun višjih 
prihodkov iz posojil, danim družbam v skupini. 
 
Med finančnimi odhodki izstopajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, saj so v primerjavi z lanskim 
prvim trimesečjem porasli za 535 tisoč €.   
 
Poslovni izid iz rednega poslovanja znaša –66 tisoč € in je posledica izida iz poslovanja (-309 tisoč 
€) in izida iz finančnega delovanja (+243 tisoč €).  
 
Ob upoštevanju davka od dobička in odloženih davkov je obvladujoča družba Intereuropa d.d. v 
prvem trimesečju letošnjega leta ustvarila čisti poslovni izid v višini - 69 tisoč €. 
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b) Pojasnila k BILANCI STANJA 
 
Dolgoročna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva beležijo povečanje za 2.644 tisoč €, na kar so vplivala večja 
vlaganja v opredmetena osnovna sredstva kot je znašala amortizacija v obravnavanem obdobju.  
 
Stanje dolgoročnih finančnih naložb se v letošnjem prvem trimesečju ni bistveno spremenilo. 
Dokapitalizacija družbe OOO Inter€opa East, Moskva v višini 3.330 tisoč € iz dolgoročnih posojil, 
namenjenih dokapitalizaciji, je vplivala na povečanje naložbe v odvisno družbo in zmanjšanje danih 
posojil odvisni družbi.  
  
Pri kratkoročnih sredstvih (brez AČR) beležimo 13  odstotno povečanje (oz. za 14.101 tisoč €), na 
kar ima največji vpliv povečanje kratkoročno danih posojil odvisnih družbam in povečanje 
kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev. 
 
Sredstva za prodajo z vrednostjo 3.571 tisoč €  predstavljajo nepremičnine, ki so namenjene prodaji.  
 
Kratkoročne finančne naložbe v višini 73.220 tisoč € v pretežni meri predstavljajo dana posojila 
družbam v skupini (72.786 tisoč €).  
 
Pretežni del kratkoročnih poslovnih terjatev predstavljajo terjatve do kupcev, ki znašajo 42.896 
tisoč €. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so na dan 31.3.2009 pripoznane v vrednosti   3.739 tisoč €. 
Vsebujejo predvsem kratkoročno nezaračunane prihodke v višini nastalih direktnih stroškov, za katere 
se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti in nezaračunane carinske dajatve.  
 
Na dan 31.3.2009 znaša kapital 41 % vseh obveznosti do virov sredstev. V obravnavanem obdobju se 
je zmanjšal na račun čiste izgube obravnavanega obdobja (69 tisoč €) in zmanjšanja presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb z upoštevanjem odloženih obveznosti za davek  (76 tisoč €).   
 
Na dan bilance stanja ima družba 1.978 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij. Pretežni del 
predstavljajo rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti. 
 
Finančne in poslovne obveznosti  vključno z odloženimi obveznostmi za davek predstavljajo 59 % 
obveznosti do virov sredstev. Med tem ko so se dolgoročne finančne obveznosti  povečale za 25.326 
tisoč €, so se kratkoročne finančne obveznosti zmanjšale za 23.532 tisoč €.   
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D. ZAKLJUČEK 
 
Gospodarske razmere, ki so v prvem trimesečju leta 2009 zaznamovale poslovne rezultate večine 
gospodarskih in finančnih subjektov, so oklestile trgovinsko menjavo in blagovne tokove. Logistična 
dejavnost se v letošnjem letu sooča z upadom transportnih naročil, kar je posledica zmanjšanja 
gospodarske aktivnosti v različnih dejavnostih (najbolj izrazito v avtomobilski industriji) ter z 
zaustavitvijo večine investicij v prevozna sredstva, opremo in poslovne objekte.  
 
To se je v letošnjem prvem trimesečju najbolj odrazilo v izpadu prodaje na področju kopenskega 
prometa in avtomobilske logistike (interkontinentalni promet), medtem ko so bili negativni učinki 
krize manj izraziti na področju pomorskega prometa in logističnih rešitev. V omenjenem obdobju smo 
ustvarili za 48,9 milijonov € čistih prihodkov od prodaje ter za lanskoletnimi prodajnimi rezultati 
enakega obdobja zaostali za 22 odstotkov, kar je primerljivo s prodajnimi rezultati drugih evropskih 
logističnih ponudnikov. V letnem planu 2009 tolikšen učinek gospodarske krize ni bil predviden, zato 
smo v prvem trimesečju beležili tudi 27-odstotni zaostanek za načrtovano prodajo.  
 
Kot odziv na tržne razmere smo sprejeli ukrepe, ki so vezani na tržne aktivnosti in usmerjeni v izrabo 
komparativnih prednosti in obvladovanje ter povečevanje tržnih deležev pri ključnih kupcih, večanje 
konkurenčnosti in višanje kakovosti storitev. Med konkurenčnimi prednostmi Intereurope prihaja v 
neugodnih gospodarskih razmerah do izraza celovita ponudba logističnih storitev ter širok portfelj 
kupcev. Nadaljnji sklop ukrepov, ki jih je sprejela uprava se nanaša na optimizacijo poslovnih 
procesov, stroške poslovanja ter zagotavljanje likvidnosti. Cilj uprave je tudi čimprejšnji zagon  
logističnega centra Moskva-Čehov, t.j. prodaje in prihodkov tudi iz naslova ostalih logističnih storitev. 
Ključna prizadevanja gredo v smeri dokončanja nujnih poslovno potrebnih objektov centra, zlasti 
tistih objektov, ki bodo zagotavljali izvajanje skladiščne logistike in distribucije ter ostalih 
špediterskih storitev, vključno s pridobitvijo statusa carinskega terminala. 
 
Dosežen poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) koncerna je v prvem 
trimesečju znašal 4,3 milijone € in ni dosegel načrtovanega in lanskoletnega rezultata. Odstopanja so 
posledica upada prodaje ter dela stroškov, katerih zaradi  fiksnega značaja nismo uspeli dovolj znižati. 
V obravnavanem obdobju beležimo tudi povečanje odhodkov iz naslova popravka vrednosti terjatev, 
kar je posledica splošnega poslabšanja likvidnosti gospodarstva. Dosežen poslovni izid iz poslovanja 
koncerna v višini 0,7 milijona € je občutno nižji od načrtovanega. V prvem trimesečju so finančni 
odhodki za 3,6 milijona € presegli finančne prihodke. Čisti poslovni izid obdobja je bil tako negativen 
in je znašal -3,0 milijona €. 
 
Koncern je kljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram finančno stabilen, svoje obveznosti 
redno poravnava in bo še naprej zagotavljal ustrezno likvidnost poslovanja. Družba Intereuropa d.d. je 
že dosegla podaljšanje vseh kratkoročnih kreditnih linij in v aprilu mesecu reprogramirala dolgove za 
financiranje projekta logističnega centra Moskva-Čehov.  
 
 
 
 
        INTEREUROPA d.d. 
        predsednik uprave 
        Zvezdan Markežič 

 


