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Dosezki na poti  
v letu 2010

Izboljšana 
učinkovitost 
poslovnih procesov 
na vseh ravneh. 

Rast prepeljanih 
pošiljk v 
kopenskem 
prometu.   

Novi uporabniki 
naših storitev  
tudi na morju  
in v zraku.

Logistične rešitve 
po meri za 
najzahtevnejše 
blago.

1 2 3 4 5 6

Ključni dejavniki, ki so poganjali poslovanje koncerna Intereuropa v letu 2010: 

  odločnost in vztrajnost pri povečevanju učinkovitosti poslovnih procesov, 

  usmerjenost v prodajne aktivnosti, 

  ohranjanje kakovostnega delovnega okolja in 

  nepopustljivost v prizadevanjih za finančno stabilnost. 

Z novimi strateškimi temelji za obdobje 2010 – 2014 smo se odzvali tudi na spremenjene gospodarske okoliščine.  

Prvi rezultati njihovega uresničevanja kažejo,  
da smo na dobri poti.

  Ohranili smo položaj vodilnega ponudnika logističnih storitev v Sloveniji in enega vodilnih v jugovzhodni Evropi. 

  Struktura prodaje na treh ključnih poslovnih področjih: kopenski promet 62 odstotkov, interkontinentalni promet 
     22 odstotkov in logistične rešitve 13 odstotkov. 

Pretok znanja 
in izkušenj 
zaposlenih.

Finančno stabilno 
in pregledno 
poslovanje. 
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 2007 2008 2009 2010 Ind. 10/09

Število zaposlenih v koncernu 2.343 2.657 2.510 2.274 91

Število zaposlenih v matični družbi 918 932 863 784 91

Število zaposlenih v odvisnih družbah 1.425 1.725 1.647 1.490 90

 2007 2008 2009 2010 Ind. 10/09

Čista dobičkonosnost kapitala 15,5% 2,1% –26,2% –20,8% 80

Čista dobičkonosnost sredstev 7,6% 0,9% –11,5% -8,6% 75

Produktivnost (v EUR) 100,49 96,98 76,15 83,82 110

Čista dobičkonosnost prihodkov 9,6% 1,3% –27,2% –19,1% 70

EBITDA: amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki pri NOS in OOS + poslovni izid iz poslovanja
Dodana vrednost: EBITDA + stroški dela
Čista dobičkonosnost kapitala: čisti dobiček/izguba / povprečni kapital
Čista dobičkonosnost sredstev: čisti dobiček/izguba / povprečna sredstva
Produktivnost: prihodki od prodaje / število zaposlenih
Čista dobičkonosnost prihodkov: čisti dobiček/izguba / skupni prihodki

 2007 2008 2009 2010 Ind. 10/09

Prihodki od prodaje 235.499 257.697 191.117 190.624 100

Poslovni izid pred obrestmi, davki 27.337 27.864 15.136 21.554 142 
in amortizacijo (EBITDA)

Poslovni izid iz poslovanja 14.165 13.196 –50.638 -27.195 54

Poslovni izid iz rednega delovanja 33.528 3.639 –61.307 -39.793 65

Čisti dobiček/izguba 26.477 3.688 –53.907 -39.193 73

Dodana vrednost 71.431 79.691 62.845 63.017 100

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) 3,30 0,39 –6,87 -5,07 74

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

 2007 2008 2009 2010 Ind. 10/09

Bilančna vsota 408.571 451.678 489.270 425.428 87

Dolgoročna sredstva 320.187 356.585 406.821 351.801 86

Kratkoročna sredstva 88.384 95.093 82.449 73.627 89

Kapital 186.154 169.360 188.803 148.163 78

Povprečni kapital* 170.509 175.913 206.035 188.080 91

Finančne in poslovne obveznosti 219.113 278.850 296.663 274.181 92

*Kapital ne vključuje čistega dobička/izgube poslovnega leta.

Tabela 1 |

Izkaz poslovnega izida       (v 1000 EUR)

Tabela 2 |

Izkaz finančnega položaja       (v 1000 EUR)

Tabela 3 |

Število zaposlenih       (po plačanih urah)

Tabela 4 |

Kazalniki uspešnosti      

KljUčnI PoUdaRKI Poslovanja KoncERna IntEREURoPa

Ključni poudarki poslovanja koncerna Intereuropa l



8 l  Ključni poudarki poslovanja koncerna Intereuropa

Ob enaki ravni 
prihodkov od prodaje 
smo z optimizacijo 
poslovanja in  
s prodajo nekaj 
nepremičnin uspeli 
vrniti EBITDA maržo 
na predkrizno raven. 
Na poslovni izid so 
negativno vplivale 
slabitve osnovnih 
sredstev in odpisi 
naložb. 

Negativni poslovni 
izid je vplival na 
zmanjšanje kapitala,  
ki sedaj predstavlja 
35 odstotkov v 
strukturi virov.

Graf 2

 Gibanje višine sredstev in kapitala od leta 2007 do 2010 (v mio EUR)

Graf 1

Gibanje prihodkov od prodaje, EBITDA in čistega dobička/izgube od leta 2007 do 2010 (v mio EUR)
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Koncern Intereuropa je v letu 2010 z novim Strateškim 
razvojnim načrtom postavil izhodišča za delovanje koncerna 
Intereuropa v obdobju 2010 - 2014. Kljub zahtevnim 
razmeram na trgih je obseg ustvarjenih prihodkov od 
prodaje koncerna ostal na ravni predhodnega leta, finančna 
stabilnost pa je občutno izboljšana. Slabitve naložb v 
matični družbi in odvisnih družbah sodijo med bistvene 
razloge za negativni poslovni izid iz poslovanja v višini  
–27,2 milijona evrov. 
Predsednik uprave matične družbe Intereuropa d.d. Ernest 
Gortan v svojih odgovorih ocenjuje uresničevanje strateških 
ciljev in poslovanje v letu 2010, predstavlja izglede za 
prihodnost in pojasnjuje, kako je koncern Intereuropa 
pripravljen za rast na novih temeljih.   

 Kako je potekalo uresničevanje postavljenih strateških ciljev v poslovnem letu 2010?

V oceni leta 2010 bi kot posebej pomembno izpostavil dejstvo, da smo uresničili pozitivne 
premike na vseh ključnih poslovnih področjih. Glede na visoko zadolženost koncerna velik 
pomen pripisujemo zagotavljanju finančne stabilnosti oziroma likvidnosti koncerna. Kot uspeh 
štejemo začetek procesa dezinvestiranja nepremičnin, ki so bile poslovno nepotrebne oziroma 
niso dajale pričakovanih ekonomskih učinkov. Na ta način smo kljub skorajda popolnemu zatišju 
na trgu poslovnih nepremičnin uspeli prodati kar 4 večje nepremičnine in znižati zadolženost do 
bank. S pridobitvijo dolgoročnega sindiciranega posojila, s katerim smo refinancirali kratkoročne 
finančne obveznosti, pa smo precej izboljšali ročnost virov financiranja. Ob tem smo z učinkovitim 
upravljanjem obratnega kapitala uspeli zagotoviti tekočo likvidnost. 

Tudi reorganizacija v Intereuropi d.d., ki smo jo začeli konec leta 2009, je polno zaživela in 
omogočila centralizacijo, občutno optimizacijo poslovnih procesov ter povečanje produktivnosti 
in izkoriščenosti sredstev. Sprejeli smo tudi odločitev o začetku postopka za iskanje strateškega 
partnerja za Intereuropo-East Ltd. ter iskali možnosti za pridobitev strateškega partnerja za 
matično družbo. Naš tržni položaj kaže, da smo in bomo vodilni ponudnik celovitih logističnih 
storitev v Sloveniji ter med vodilnimi na naših trgih jugovzhodne Evrope. 

Pozitivne premike 
smo dosegli na 
vseh ključnih 
poslovnih področjih. 
Z dezinvestiranjem 
in reprogramiranjem 
kratkoročnih 
finančnih obveznosti 
v dolgoročne smo 
izboljšali finančno 
stabilnost. 

Pogovor s 
predsednikom uprave 

mag. Ernest Gortan, predsednik uprave Intereurope d.d.

Reorganizacija v 
Intereuropi d.d., 
je polno zaživela 
in omogočila 
centralizacijo, 
občutno 
optimizacijo 
poslovnih procesov 
ter povečanje 
produktivnosti 
in izkoriščenosti 
sredstev.
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 Kako so na poslovanje koncerna Intereuropa vplivale gospodarske razmere in  
 dogajanje v logistični panogi na ključnih trgih? 

V logistiki je bilo opazno počasno okrevanje po silovitem padcu v letu 2009, ko se je trg logističnih 
storitev zmanjšal za okoli 30 odstotkov. Podjetja so se prilagajala novemu obsegu poslovanja 
in spremenjenim razmeram na trgu. Pozitivno rast je bilo zaznati zlasti na področju kopenskega 
prometa. Blagovni tokovi so nekoliko oživeli, vendar ob opazni optimizaciji logističnih postopkov 
in zniževanju stroškov logistike. Skozi logistično verigo blago potuje hitreje in bolj racionalno, 
skladiščenje je krajše. Priča smo velikim cenovnim pritiskom na logistične storitve. To so 
pomembni dejavniki poslovanja v zelo konkurenčnem okolju, v katerem delujemo. 

 Kako so se ta gibanja odrazila v rezultatih posameznih poslovnih področij koncerna   
 Intereuropa? 

Na vseh področjih smo delovali tako, da izkoristimo priložnosti. Na področju kopenskega prometa 
smo bili precej boljši kot v predhodnem letu. Poleg tega pa smo skladno s strateškimi usmeritvami 
intenzivno zmanjševali izvajanje prevozov z lastnimi prevoznimi sredstvi tako v cestnem kot v 
ekspresnem prometu. 

Poslovno področje interkontinentalni promet je predvsem zaradi upada prihodkov od storitev 
avtomobilske logistike doseglo nižjo raven prihodkov kot leto prej. Na področju logističnih rešitev 
so na prodajni rezultat močno vplivale težnje kupcev k hitrejšemu pretoku blaga in zmanjševanju 
stroškov skladiščenja. Vlaganja v širitev nabora kupcev, za katere opravljamo več logističnih 
storitev z dodano vrednostjo in jim nudimo celovite logistične rešitve po meri, pa že dajejo 
rezultate.    

 Vse to se je odrazilo v finančnih rezultatih poslovanja koncerna. Kako jih komentirate? 

Prihodke od prodaje koncerna smo ohranili na ravni predhodnega leta. Znašali so 190,6 milijona 
evrov, kar je nekoliko manj od načrtovanega in je v precejšnji meri posledica zniževanja marž 
ter upada povpraševanja na prej naštetih segmentih storitev. Med ključnimi vplivi na negativen 
poslovni izid iz poslovanja v višini –27,2 milijona evrov so visoki prevrednotovalni poslovni odhodki 
zaradi izkazovanja sredstev po pošteni vrednosti in s tem povezanih slabitev nepremičnin.   

V logistiki je bilo 
opazno počasno 
okrevanje po 
silovitem padcu v 
letu 2009, ko se 
je trg logističnih 
storitev zmanjšal za 
okoli 30 odstotkov.

Na področju 
kopenskega 
prometa smo bili 
precej boljši kot v 
predhodnem letu. 

V interkontinentalnem 
prometu smo 
predvsem zaradi 
močnega upada 
avtomobilske 
logistike dosegli nižjo 
raven prihodkov. 

Med ključnimi vplivi 
na negativen poslovni 
izid iz poslovanja v 
višini –27,2 milijona 
evrov so visoki 
prevrednotovalni 
poslovni odhodki 
zaradi izkazovanja 
sredstev po pošteni 
vrednosti in s tem 
povezanih slabitev 
nepremičnin.   

 V kolikšni meri ste izpolnili načrtovane finančne cilje? 

Cilje smo zastavili zelo ambiciozno, tudi zato, da pri uresničevanju razvojnega premika motiviramo vse 
notranje vire. Z doseženimi rezultati ne smemo biti zadovoljni, hkrati pa moramo upoštevati realne tržne 
razmere. Kljub temu, da so se pritiski na cene zaostrili  in da kupci vztrajno znižujejo stroške logistike, 
smo v koncernu ustvarili za 21,6 milijona evrov poslovnega izida pred obrestmi, davki in amortizacijo 
(EBITDA) in s tem za 42 odstotkov presegli doseženega v letu 2009, finančne obveznosti pa smo znižali 
za 18,3 milijona evrov. To so dosežki, ki kljub odstopanju od ambicioznih finančnih ciljev kažejo, da 
zastavljena strategija in naše okrepljene aktivnosti dajejo rezultate.  

 Koliko so k prodajnim rezultatom prispevala posamezna poslovna področja in kaj  
 boste storili za povečanje prodaje? Najbolje je poslovalo področje kopenskega  
 prometa. 

Da, kopenski promet je občutno napredoval. V strukturi prihodkov se je njegov delež povečal na 62 
odstotkov in v primerjavi z letom prej pridobil sedem odstotnih točk. Ustvarili smo za 11 odstotkov 
višje prihodke od prodaje, načrtovani rezultat pa presegli za 4 odstotke. Število pošiljk je že doseglo 
predkrizno raven, seveda pa so se marže znižale. Najvišjo rast smo zabeležili pri produktih cestnega 
prometa in zbirnih prevozov, posledično pa tudi pri carinskih storitvah in ekspresnem prometu. 

Graf 3: Struktura prihodkov od prodaje po poslovnih področjih v letu 2010

Kopenski promet
62%

13%

22%
3%

Logistične rešitve

Interkontinentalni promet

Druge storitve
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V prodajnem 
rezultatu na področju 
logističnih rešitev so 
se odrazile težnje 
kupcev k hitrejšemu 
pretoku blaga 
in zmanjševanju 
stroškov 
skladiščenja.

Kljub temu, da so 
se pritiski na cene 
zaostrili  in da kupci 
vztrajno znižujejo 
stroške logistike, smo 
v koncernu ustvarili 
za 21,6 milijona 
evrov poslovnega 
izida pred obrestmi, 
davki in amortizacijo 
(EBITDA) in s tem 
za 42 odstotkov 
presegli doseženega 
v letu 2009, finančne 
obveznosti pa smo 
znižali za 18,3 
milijona evrov.

V kopenskem 
prometu smo ustvarili 
11 odstotkov višje 
prihodke od prodaje 
in načrtovani rezultat 
presegli za  
4 odstotke. 

Razvoj tega področja bomo usmerjali tudi v zniževanje deleža izvajanja prevozov z lastnimi 
prevoznimi sredstvi na področju cestnega in ekspresnega prometa in v prevoze težjih pošiljk v 
produktu ekspres. Nadaljnjo optimizacijo procesov načrtujemo predvsem s pomočjo nadgradnje 
informacijske podpore za njihovo upravljanje. Kar zadeva ukrepe za povečanje prodaje vidimo 
največ potenciala za rast v smeri učinkovitejšega upravljanja s ključnimi kupci in s tem uveljavljanja 
sinergij na nivoju celotnega koncerna.

 Kaj pa poslovanje na področju interkontinentalnega prometa? 

V pomorskem prometu, ki predstavlja več kot polovico storitev poslovnega področja 
interkontinentalni promet in je ustvaril 23 odstotkov čistih prihodkov od koncernske prodaje, 
smo poslovali bolje in načrte presegli za 5 odstotkov. Zaradi hitrejšega pretoka vozil in razmer 
na avtomobilskem trgu smo v segmentu avtomobilske logistike zabeležili precejšen upad, ta pa 
je vplival na znižanje prihodkov celotnega poslovnega področja. Pozitiven premik smo dosegli 
predvsem pri storitvah pomorske agencije, kjer smo s pridobitvijo znanega kontejnerskega 
ladjarja dosegli velik napredek. V letalskem prometu, ki sicer predstavlja le 9 odstotkov prihodkov 
področja, smo prav tako občutili zmanjšano povpraševanje, vendar smo zadržali in ponekod celo 
povečali tržne deleže, kar je spodbudno. V prihodnje se bomo osredotočili na povečanje prodajnih 
aktivnosti, s čimer želimo zajeziti vplive tržnih razmer. 

 Kakšni pa so prodajni rezultati na področju logističnih rešitev in kako jih ocenjujete? 

Štiri petine prihodkov iz logističnih rešitev ustvarimo v Sloveniji in na Hrvaškem, na vseh 
trgih, razen Rusije, pa smo zabeležili padec prodaje. Področje je k celotni prodaji koncerna 
prispevalo 13 odstotkov, prihodki od prodaje pa so bili za 4 odstotke nižji kot leto prej. V letu 
2011 pričakujemo rezultate delovanja v preteklem letu, ki je bilo usmerjeno k prestrukturiranju 
strank, z namenom zapolnitve zmogljivosti s strankami, ki potrebujejo po svoji meri prilagojene 
zahtevne, celovite logistične storitve. Imamo vse potrebne vire za izpeljavo teh zahtevnejših oblik 
sodelovanja: bogato strokovno znanje zaposlenih, ustrezne logistične zmogljivosti in primerno 
informacijsko podporo procesom. 

 Kakšen je položaj Intereuropinih družb na posameznih trgih?

Kot sem že izpostavil, v jugovzhodni Evropi ohranjamo vodilni tržni delež. Ocenjujemo, da smo 
še vedno prvi ponudnik celovitih logističnih storitev na Hrvaškem, v BiH, v Črni gori in na Kosovu 
in med prvimi tremi v Srbiji in Makedoniji. Ta prostor dobro poznamo in obvladujemo, v njem 
ostajamo med ključnimi igralci. S poslovanjem družb v Črni gori, na Kosovu in v Makedoniji smo 
zelo zadovoljni. Nekoliko nas bremeni zadolženost družb na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji. Nemška 
družba je sicer majhna, vendar ob okrevanju tamkajšnjega gospodarstva dobro posluje. 

Ruski trg ponuja veliko priložnosti za logistično dejavnost, hkrati pa je zelo specifičen in zahteva 
dobro poznavanje lokalnih razmer poslovanja. V preteklem letu so bili narejeni pomembni 
premiki v razvoju družbe. Vzpostavili smo sodelovanje z več blagovnimi znamkami na področju 
avtomobilskega terminala, prestrukturirali izvajanje prevozov generalnih tovorov v prevoze 
avtomobilov, razvili storitev mednarodne špedicije in vzpostavili razmere za rast logističnih rešitev. 
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Kljub temu menim, da se sredstva, ki smo jih vložili v logistični terminal, ne bodo nikoli povrnila. 
Zato smo začeli postopek iskanja strateškega partnerja. Tudi na ukrajinskem trgu smo naredili 
znatne premike. Odvisna družba iz Užgoroda je sklenila pomembne dogovore za rast poslovanja 
na področju železniške špedicije in na področju izvajanja cestnih prevozov. 

V največji slovenski odvisni družbi Intereuropa Transport se soočamo s težkim položajem na 
področju prevozništva, kjer delujejo močni cenovni pritiski, naraščajo pa tudi stroški goriva. Družba 
zato nadaljuje z optimizacijo procesov in s prilagajanjem potrebam trga.   

 Leto 2010 je bilo tudi leto aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem logističnega holdinga. 

Na povabilo vlade smo sodelovali pri različnih srečanjih in dejavnostih v zvezi z logističnim 
holdingom. Sredi leta je uprava Intereurope, d.d., skupaj z nadzornim svetom objavila stališče 
glede predlaganega povezovanja in zagotovila pripravljenost za sodelovanje z vlado. Slovenija je 
območje močnih tranzitnih tokov, zato sta za rast slovenskega logističnega prostora pomembna 
odprtost in dostopnost logistične infrastrukture za vse zainteresirane izvajalce logističnih storitev. 
Ocenjujemo, da lahko prihodnjo finančno stabilnost in razvoj koncerna Intereuropa zagotovi 
povezovanje z močnim strateškim partnerjem, ki bo omogočil tudi potrebno dokapitalizacijo. 

V poslanstvu koncerna poudarjate, da mora ustvarjanje vrednosti za lastnike,  
zaposlene in druge deležnike potekati na družbeno odgovoren način. 

Vsekakor. Pri tem se zavedamo zlasti svojega socialnega in ekonomskega vpliva na okolje 
kot zaposlovalec. Ob skrbi za naravno in družbeno okolje je zato osrednji poudarek namenjen 
zaposlenim, ki s svojim intelektualnim in socialnim kapitalom omogočajo dolgoročen razvoj 
koncerna. Veliko pozornosti namenjamo izvajanju kadrovske politike, ki zagotavlja izboljšave pri 
izrabi notranjih kadrovskih virov in omogoča optimizacijo delovnih procesov ter večjo motiviranost 
zaposlenih. V teh časih to ni preprosto, saj se negotovost v okolju prenaša tudi na zaposlene. 
Ustreznost sodelovanja zaposlenih potrjujejo tudi rezultati meritev organizacijske klime. V kriznem 
obdobju 2009/2010 so pokazali le za 0,3 odstotne točke nižje ocene kot v obdobju 2007/2008. 
Ob tej priložnosti bi želel vsem zaposlenim izreči priznanje za angažiranost in napore, ki jih 
vlagajo v svoje vsakodnevno delo. Ta prizadevanja se odražajo tudi v doseženem na vseh ključnih 
strateških področjih.

 
 Kako boste delovali v letu 2011 in kakšen bo prihodnji razvoj koncerna kot celote? 

V letu 2011 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih začrtali v strateškem načrtu. Pričakujemo, 
da se bodo dosedanje dejavnosti na področju prodaje izrazile v rasti poslovanja in okrepitvi 
našega tržnega položaja na tradicionalnih trgih. S pomočjo nadgradnje novih informacijskih rešitev 
bomo dodatno optimirali poslovne procese. Nadaljevali bomo z dezinvestiranjem in iskanjem 
strateškega partnerja tako za rusko odvisno družbo kot za matično družbo. Posebno pozornost 
bomo posvetili zagotavljanju finančne stabilnosti in likvidnosti koncerna. Dodaten pomen te naloge 
izhaja iz manj ustreznega razmerja med kapitalom in dolgovi družbe v strukturi virov sredstev 
in možnih posledic tega dejstva. Naš cilj je izpeljati naštete naloge, s tem pa postaviti dobro 
izhodišče za uspešen prihodnji razvoj koncerna Intereuropa. 

V letu 2011 
pričakujemo, da se 
bodo dosedanje 
dejavnosti na 
področju prodaje 
izrazile v rasti 
poslovanja in 
okrepitvi našega 
tržnega položaja na 
tradicionalnih trgih. 

Pogovor s predsednikom uprave
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Porocilo 
nadzornega 
sveta

PoRočIlo nadzoRnEga svEta o REzUltatIh PREvERItvE 
REvIdIRanEga KonsolIdIRanEga lEtnEga PoRočIla 
KoncERna IntEREURoPE za lEto 2010

Koncern Intereuropa se je v letu 2010 soočal z zahtevnimi 
izzivi zaradi posledic globalne ekonomske krize in izvedenih 
investicij v zadnjih letih, ki v spremenjenih razmerah 
poslovanja ne dajejo ustreznih ekonomskih učinkov. 

Nadzorni svet je največ pozornosti namenil uresničevanju 
strateških usmeritev, opredeljenih v Strateškem poslovnem 
načrtu koncerna Intereuropa za obdobje 2010-2014, in 
poslovnih ciljev, določenih v letnem planu poslovanja. 
Osredotočal se je predvsem na spremljanje finančne 
stabilnosti koncerna in rezultatov prodaje.  

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je uprava družbe Intereuropa d.d. 
poslala članom nadzornega sveta v preveritev in potrditev:

letno poročilo za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in

predlog pokritja izgube.

Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter s točkama 7.3 in 7.4 
Statuta družbe Intereuropa d.d. je nadzorni svet preveril prejete dokumente in podaja skupščini 
delničarjev Intereurope d.d. predmetno poročilo. 

Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 

V letu 2010 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi: predstavniki delničarjev Bruno Korelič – 
predsednik nadzornega sveta, mag. Tadej Tufek, Vinko Može, mag. Maša Čertalič; predstavniki 
zaposlenih Maksimilijan Babič – namestnik predsednika nadzornega sveta, Nevija Pečar in Ljubo 
Kobale. Nadzorni svet se je v letu 2010 sestal na sedmih sejah. 

Nadzorni svet je na svojih sejah skrbno nadzoroval in spremljal vodenje poslov družbe in 
upravljanje skupine Intereuropa. Četrtletno je obravnaval in potrjeval medletna poročila o tekočem 
poslovanju družbe in skupine ter spremljal njihovo skladnost s sprejetimi poslovnimi in z razvojnimi 
načrti. Zahteval je redna poročila o finančni izpostavljenosti družbe Intereuropa d.d. in njenih 
odvisnih družb. Pred obravnavo medletnih poročil je nadzorni svet vedno pridobil tudi mnenje 
revizijske komisije. Posebno pozornost je namenil finančni izpostavljenosti koncerna Intereuropa in 
zagotavljanju likvidnosti. Ravno tako je redno zahteval poročila o vseh pomembnejših projektih, ki 
jih je v letu 2010 vodila uprava.  

V nadaljevanju so navedene pomembnejše vsebine in sklepi, ki jih je, poleg rednega spremljanja 
poslovanja v letu 2010, obravnaval nadzorni svet. 

Na prvi seji se je nadzorni svet seznanil s programom upravljanja tveganj. Sprejel je sklep o 
sprejemu poročila o pripojitvi enoosebne odvisne družbe Intereuropa IT d.o.o. k matični družbi 
Intereuropa d.d.  
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Na drugi seji je imenoval namestnika predsednika nadzornega sveta in sicer predstavnika 
zaposlenih Maksimiljana Babiča. Sprejel je Strateški poslovni načrt koncerna Intereuropa za 
obdobje 2010 -2014, s čimer so postavljeni temeljni cilji za nadaljnje delovanje koncerna. Seznanil 
se je tudi z zahtevami bank kreditodajalk o statusu investicije v Logistični center Čehov, Moskva.

Na tretji, aprilski seji je nadzorni svet potrdil letno poročilo koncerna Intereuropa za leto 2009 s 
poročilom zunanjega revizorja in se seznanil z ugotovitvami opravljene revizije. Seznanil se je tudi 
s poročilom uprave o analizi poslovanja manjših in nedonosnih hčerinskih družb ter s poročilom 
uprave o upravljanju terjatev. Na seji je potrdil tudi Politiko upravljanja družbe. 

Nadzorni svet je na četrti, majski seji imenoval namestnico predsednika uprave. Uprava je 
predstavila poročilo o načinu izvajanja programa ukrepov za izboljšanje stanja v družbi Intereuropa 
d.d. in izvajanje sanacijskega programa družbe Intereuropa Transport d.o.o. Nadzorni svet je 
potrdil zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta še za eno leto. Podal je tudi soglasje 
k sklicu 22. skupščine, k predlaganemu dnevnemu redu in predlogom sklepov. Med drugim je 
predlagal skupščini imenovanje revizorja za leto 2010. 

Na peti, avgustovski seji se je nadzorni svet seznanil z ukrepi za sanacijo stanja v družbi 
Intereuropa d.d. in Intereuropa Transport d.o.o. ter z ukrepi za znižanje stroškov dela, ki jih je 
pripravila uprava družbe. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom uprave o poslovanju 
hčerinske družbe Intereuropa-East Ltd., o stanju investicije logističnega centra Čehov v Moskvi in 
o izboru svetovalca za iskanje strateškega partnerja v Rusiji. Preučil je ponudbo bank kreditodajalk 
za organizacijo dolgoročnega sindiciranega kredita. Na podlagi te ponudbe in predstavitve s strani 
uprave je podal soglasje k podpisu pogodbe za organizacijo sindiciranega kredita za refinanciranje 
finančnih obveznosti družbe Intereuropa d.d. Seznanil se je tudi s prodajo lastniškega deleža v 
Primorskih novicah d.o.o. in z odprodajo drugega poslovno nepotrebnega premoženja. Obenem 
je upravo zadolžil, da pripravi program pospešene prodaje premoženja s ciljem zmanjšanja 
zadolženosti. Skupaj z upravo je nadzorni svet sprejel stališče glede ustanovitve slovenskega 
logističnega holdinga.  

Nadzorni svet je na šesti seji obravnaval planske usmeritve in cilje za leto 2011. Obravnaval je 
program pospešene prodaje premoženja ter se seznanil s poslovanjem v družbi Intereuropa-East 
Ltd., Moskva. 

Na zadnji seji, sedmi v letu 2010 je potrdil okvirni rokovnik sej nadzornega sveta za leto 2011. 
Posebno pozornost je zopet namenil investiciji v logistični center Čehov v Moskvi. Potrdil je 
zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta za leto 2011. 

Ocena poslovanja in izvajanja strategije ter način in obseg 
preverjanja vodenja družbe 

Nadzorni svet je skrbno spremljal tekoče poslovanje družbe, njeno finančno stanje in ukrepe 
za dosego zastavljenih strateških ciljev. Slednji so bili potrjeni s Strateškim poslovnim načrtom 
koncerna Intereuropa za obdobje 2010 -2014. Nadzorni svet je tako bedel nad delovanjem 
uprave pri ohranitvi in krepitvi vodilnega tržnega položaja celovitih logističnih storitev v Sloveniji 
ter v državah nekdanje Jugoslavije in njenimi napori za stalno optimizacijo procesov v vseh 
segmentih poslovanja. Poseben poudarek je bil namenjen nadziranju nižanja stroškov in 
zagotavljanju finančne stabilnosti koncerna z dezinvestiranjem in zniževanjem zadolženosti ter tudi 
z reprogramiranjem dolgov in učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala koncerna. 

Nadzorni svet je zadovoljen z delom uprave v zvezi z nižanjem stroškov in z zagotavljanjem 
finančne stabilnosti koncerna, v naslednjem letu, pa bo potrebno več pozornosti nameniti tudi 
povečevanju prodaje. V letu 2010 je uprava dosegla pomemben korak k finančni stabilnosti, 
saj je uspela reprogramirati kratkoročne dolgove v dolgoročne in zmanjšati finančne obveznosti 
koncerna za 18,3 milijona evrov. Kljub temu je zadolženost glede na poslovne možnosti in 
rezultate poslovanja delniške družbe še vedno zaskrbljujoča. Posebno pozornost je nadzorni 
svet posvečal poslovanju hčerinske družbe Intereuropa-East Ltd. in investiciji v logistični terminal 
Čehov. Opazne so pozitivne spremembe pri poslovanju, zlasti na področju prestrukturiranja 
ponudbe obstoječih in razvoja novih storitev, vendar pa so rezultati daleč od rezultatov, ki so bili 
predvideni v ekonomskih elaboratih na začetku investicije. Zaradi tega je nadzorni svet podprl 
upravo glede vzpostavitve strateškega partnerstva v odvisni družbi Intereuropa-East Ltd., Moskva 
oziroma prodaje odvisne družbe ali njenega premoženja. 

Rezultate poslovanja je nadzorni svet spremljal sproti in na svojih sejah tekoče obravnaval 
četrtletna poročila o poslovanju. Na informacije o poslovanju koncerna se je redno odzival in 
terjal sprotno ukrepanje uprave. Spremljal je tudi gibanje prodaje po posameznih poslovnih 
področjih in razmere na trgih, ki so jih zaznamovali upad povpraševanja, zlasti na segmentih 
avtomobilske logistike in skladiščenja, ter cenovni pritiski in zniževanje marž. V tej luči razume tudi 
doseženo raven konsolidiranih poslovnih prihodkov v višini 190,6 milijona evrov in zaostajanje za 
načrtovanimi rezultati. 

Slabitev vrednosti nepremičnin zaradi prilagajanja vrednotenja na novo pošteno vrednost je 
botrovala visokim prevrednotovalnim odhodkom, ki so bistveno vplivali na negativni poslovni 
izid iz poslovanja koncerna v višini –27,2 milijona evrov. Ne glede na to nadzorni svet v ospredje 
postavlja krepitev prodajnih aktivnosti. Ker družba še vedno ne dosega zastavljenih ciljev na 
področju prodaje, je nadzorni svet naložil upravi, da sprejme ustrezne ukrepe za povečanje 
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prihodkov na vseh področjih poslovanja. Obenem je zahteval, naj uprava ugotovi smiselnost 
poslovanja podjetij in enot, ki imajo nezadovoljiv donos na kapital in sredstva.

Nadzorni svet je skupaj z upravo zavzel stališče tudi do predlagane ustanovitve slovenskega 
logističnega holdinga. Njuno stališče je bilo, da glede na finančno stanje in zadolženost vseh treh 
podjetij združevanje ni smiselno, dokler se podjetja ne usposobijo za dobičkonosno poslovanje. 
Nadzorni svet ocenjuje, da je bolj kot logistični holding primerna vzpostavitev horizontalnega 
strateškega partnerstva v družbi Intereuropa d.d. s ciljem dokapitalizacije družbe in prispevka k 
finančni stabilnosti ter razvoju osnovne dejavnosti koncerna Intereuropa, kar je tudi eden izmed 
strateških ciljev Intereurope d.d.

Revizijska komisija se je sestala na šestih sejah. Na vsaki izmed njih je revizijska komisija pripravila 
zapisnik s ključnimi ugotovitvami, sklepi in predlogi ter ga posredovala nadzornemu svetu v 
obravnavo. Na svojih sejah se je seznanjala z računovodskimi poročili, s poročili notranje reviziji ter 
spremljala obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov. Tvorno je sodelovala z 
nadzornim svetom, upravo, notranjo in zunanjo revizijo.  

 

Ocena delovanja članov nadzornega sveta in uprave  
ter ocena dela revizijske komisije 

Nadzorni svet Intereurope d.d. je sestavljen raznoliko, tako po izobrazbi in spolu kot po starostni 
strukturi. Deloval je skladno z določbami relevantne zakonodaje, s statutom in z internimi akti 
družbe Intereuropa d.d. ter v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni 
svet je skupaj z upravo sprejel tudi Politiko upravljanja, s katero se je zavezal vzpostaviti sistem 
ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta ter izvajati 
ustrezne ukrepe v primeru okoliščin, ki pomembno spreminjajo status posameznega člana uprave 
ali nadzornega sveta v razmerju do družbe. Člani nadzornega sveta so pri svojem delovanju in 
odločanju upoštevali cilje družbe in so jim podredili morebitne drugačne osebne ali posamične 
interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države. 

V letu 2010 so člani nadzornega sveta preverili izpolnjevanje kriterijev neodvisnosti v skladu 
s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Ugotovili so, da jih vsi člani nadzornega sveta 
izpolnjujejo. Člani so tudi podpisali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti in jih javno objavili 
na spletnih straneh Intereurope d.d.  

Nadzorni svet si je prizadeval za čim boljšo organizacijo svojih sej, tako da so bili na vseh sejah 
prisotni vsi člani nadzornega sveta in uprave. 

Sodelovanje med nadzornim svetom in upravo je bilo dobro. Gradivo za seje sveta je bilo 
pripravljeno pravočasno. Predsednik nadzornega sveta in predsednik uprave sta ohranjala 
redno komunikacijo tudi med sejami nadzornega sveta. Veliko je k učinkovitemu delovanju sveta 
pripomoglo delovanje revizijske komisije, ki je zelo natančno in skrbno pregledovala računovodska 
poročila in poročila notranje revizije. Po vsaki seji je revizijska komisija pripravila zapisnik in sklepe 
ter jih posredovala nadzornemu svetu v obravnavo. 
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Mnenje k revizorjevemu poročilu 

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom o opravljeni reviziji računovodskih izkazov 
skupine Intereuropa in obvladujoče družbe Intereuropa d.d., ki ga je predložila pooblaščena 
revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno sodelovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, 
Ljubljana. 

Nadzorni svet ugotavlja, da je pooblaščeni revizor v svojem poročilu podal pozitivno mnenje 
oziroma mnenje brez pridržkov na računovodske izkaze skupine Intereuropa in družbe Intereuropa 
d.d. ter ugotovil, da so resnična in poštena slika finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih 
tokov v letu 2010 oziroma na dan 31. 12. 2010 ter so v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Skladno z določili drugega odstavka 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
tretjega odstavka točke 7.4 Statuta družbe Intereuropa d.d. je nadzorni svet sprejel naslednje 
stališče: K revizorjevemu poročilu, ki ga je pripravila revizijska družba Ernst & Young Revizija, 
poslovno sodelovanje d.o.o.,Ljubljana, nadzorni svet nima pripomb. 

Potrditev letnega poročila za leto 2010

Člani nadzornega sveta so skrbno preučili letno poročilo z revizorjevim poročilom, računovodske 
izkaze in pojasnila ter druge navedbe v letnem poročilu. Nadzorni svet ugotavlja, da je letno 
poročilo uprave verodostojen odraz dogajanj in celovita informacija o poslovanju družbe v 
poslovnem letu 2010.

Nadzorni svet je ob preveritvi revidiranega letnega poročila ugotovil, da je koncern leto 2010 
zaključil z negativnim izidom iz poslovanja, h kateremu so največ prispevali odhodki zaradi 
prevrednotenja sredstev koncerna na pošteno vrednost v višini 34.289 tisoč evrov. 

Nadzorni svet je pregledal poslovanje družbe v letu 2010, poročilo o poslovanju za poslovno 
leto 2010, pozitivno mnenje v revizorjevem poročilu in preučil izgubo družbe Intereuropa d.d. za 
poslovno leto 2010. 

Nadzorni svet ugotavlja, da čista izguba za poslovno leto 2010 družbe Intereuropa d.d. znaša 
46.398.043 evrov, ki se poravna v breme prenesenega čistega dobička, kapitalskih rezerv in 
zakonskih rezerv.

Skladno z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter točk 7.4 in 7.5 Statuta 
družbe Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, nadzorni svet potrjuje in sprejema 
letno poročilo koncerna Intereuropa za poslovno leto 2010. 

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2010 prejel v odprtem roku, tj. pred iztekom enega meseca, 
šteto od dneva predložitve tega poročila nadzornemu svetu. 

Nadzorni svet je to poročilo sprejel na seji dne 19. 04. 2011.

Bruno Korelič

predsednik nadzornega sveta

Poročilo nadzornega sveta
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Predstavitev 
koncerna 
Intereuropa 

osnovnI PodatKI o KoncERnU

 Obvladujoča družba

 Skrajšano ime Intereuropa d.d.

 Država obvladujoče družbe Slovenija

 Sedež obvladujoče družbe Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

 Matična številka  5001684

 Davčna številka  56405006

 Vpis v sodni register Registrirani pri Okrožnem sodišču v Kopru,  
  številka vložka 1/00212/00

 Osnovni kapital družbe 32.976.185,11 EUR

 Število izdanih in vplačanih delnic 7.902.413 kosovnih delnic 

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

 Uprava mag. Ernest Gortan, predsednik uprave

  Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave

 Predsednik nadzornega sveta Bruno Korelič

 Koncern Intereuropa

 Število zaposlenih* 2.232

 Vozni park* 433 lastnih kamionov in drugih dostavnih vozil

 Skupne skladiščne površine* 261.400 m2 lastnih skladiščnih površin

 Skupna površina zemljišč* 2.200.663,08 m2

 Članstvo v mednarodnih organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU, 

 Dokazi kakovosti Certifikat ISO 9001:2008 imajo naslednje družbe:

  • Intereuropa d.d., Koper,
  • Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb, 
  • Intereuropa Transport, d.o.o., Koper,
  • Interagent, d.o.o., Koper,
  • Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Troisdorf,
  • Intereuropa RTC d.d. Sarajevo.

 Lastna poslovna mreža Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina,  
  Makedonija, Črna gora, Kosovo, Nemčija, Francija,  
  Ukrajina, Rusija, Albanija
*na 31. 12. 2010
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Naša dejavnost 

V koncernu Intereuropa zagotavljamo vse vrste logističnih storitev, ki jih opravljamo na treh 
ključnih področjih: 

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

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

 Logistične rešitve skladiščenje in distribucija, logistični projekti

Pri izvajanju logističnih storitev so naše prednosti naslednje: 

Prilagajamo se željam in potrebam kupcev ter jim s celovitim naborom logističnih storitev 
zagotavljamo optimalne rešitve. To je ena naših ključnih prednosti. 

Lastne zmogljivosti nam omogočajo zagotavljanje logističnih rešitev za najrazličnejše vrste 
blaga, ki ga skladiščimo, distribuiramo in prevažamo po kopnem, morju ali zraku v vseh 
geografskih smereh. 

Visoka strokovnost in usposobljenost za logistiko, ki ju dokazujemo z bogatimi izkušnjami in 
nudenjem najoptimalnejših rešitev.

Reševanje logističnih potreb naših kupcev zaokrožamo z izvajanjem dodatnih storitev, kot so 
sejemske storitve, najemi in posredništvo pri zavarovalnih poslih.

Uveljavljamo se kot izvajalec zahtevnih, celovitih logističnih projektov in kot zanesljiv partner v 
outsourcingu celovitih logističnih storitev za proizvodna in trgovska podjetja.

Zagotavljamo vse vrste logističnih storitev in omogočamo optimalno reševanje 
logističnih potreb naših kupcev. 

Poročilo nadzornega sveta

Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 
Intereurope d.d.

Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave Intereurope d.d.
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Organigram koncerna na 31. december 2010

Obvladujoča družba

Odvisna družba

Posredno odvisna družba

Skupaj obvladovana družba

Odstotek lastništva 
obvladujoče družbe

%

SLOVENIJA HRVAŠKA

BOSNA IN 
HERCEGOVINA

RUSIJA

SRBIJA

NEMČIJA

KOSOVO

FRANCIJA

ČRNA GORA ALBANIJAMAKEDONIJA

UKRAJINA

Intereuropa 
d.d., 
Koper

Intereuropa 
Skopje,
DOO Skopje
99,56%

TOV TEK 
ZTS, 
Užgorod
89,93%

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

Intereuropa 
RTC
d.d. Sarajevo
95,77%

Intereuropa - 
East Ltd., 
Moskva
100%

AD Intereuropa -

logističke 
usluge
Beograd
73,62%

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

Intereuropa 
S.A.S.,
Saint Priest
67,60%

Intereuropa
Transport & 
Spedition
GmbH,  
Troisdorf
90,48%

Zetatrans 
A.D.
Podgorica
69,27%

Intereuropa 
Global Logistics 
Service  
Albania shpk, 
Durres 100%

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

Intereuropa
Transport 
DOOEL
Skopje*
99,56%

TOV  
Intereuropa – 
Ukraina, Kiev
100%

Interagent, 
d.o.o., 
Koper
100%

Interzav, 
d.o.o.,
Koper
71,28%

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

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

* Družba Intereuropa Transport DOOEL, Skopje je od dne 22. 09. 2010 v likvidaciji.
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Predstavitev družb koncerna Intereuropa

nadzorni organ

nadzorni svet
 
 

uprava  
Intereurope d.d.

skupščina

uprava  
Intereurope d.d.
 

nadzorni odbor
 
 

nadzorni odbor
 

odbor  
direktorjev
 

uprava  
Intereurope d.d.
 

nadzorni odbor, 
odbor za revizijo
 

nadzorni odbor, 
samostojni  
nadzornik

upravni odbor
 
 

skupščina
 
 

skupščina,  
revizijska  
komisija
 

uprava  
Intereurope d.d.

skupščina

skupščina

skupščina

predsednik nadzornega 
organa/ predstavnik  
Intereurope d.d.  
v nadzornem organu

Bruno Korelič, predsednik 
nadzornega sveta
 
 

predsednik uprave  
Intereurope d.d.

predstavnik Intereurope 
d.d. po pooblastilu uprave

predsednik uprave  
Intereurope d.d.
 

mag. Ernest Gortan, 
predsednik nadzornega 
odbora
 

Tatjana Vošinek Pucer,  
predsednica nadzornega 
odbora 
 
Vado Keranović,  
predsednik odbora  
direktorjev
 

predsednik uprave  
Intereurope d.d.
 

mag. Ernest Gortan, 
predsednik nadzornega 
odbora
 

Tatjana Vošinek Pucer, 
samostojna nadzornica  
od 30. 6. 2010 

mag. Dorjana Gregorič, 
predsednica nadzornega 
odbora do 30. 6. 2010

dr. Bojan Beškovnik, 
predsednik upravnega 
odbora
 

predstavnik Intereurope 
d.d. po pooblastilu uprave
 

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

dr. Bojan Beškovnik, 
predstavnik 
Intereurope d.d.  
po pooblastilu uprave

predstavnik Intereurope 
d.d. po pooblastilu uprave

predstavnik Intereurope 
d.d. po pooblastilu uprave

značilnosti
 

vodilni ponudnik logističnih  
storitev v Sloveniji / 92 tovornih 
in dostavnih vozil / 129.500 
m2 lastnih in 4.400 m2 najetih 
skladiščnih površin

prvi agent po številu  
zastopanih ladij v pristanišču 
Koper

posrednik pri zavarovalnih 
poslih

eden vodilnih slovenskih 
prevoznikov v mednarodnem 
tovornem cestnem prometu / 
149 tovornih in dostavnih vozil

vodilni ponudnik logističnih 
storitev na Hrvaškem / 107 
tovornih in dostavnih vozil / 
57.100 m2 skladiščnih površin

poudarek na sejemski logistiki/
1 tovorno in 1 dostavno vozilo/ 
640 m2 skladiščnih površin

vodilni ponudnik logističnih sto-
ritev v Ćrni gori / 5 tovornih in 
dostavnih vozil / 18.200 m2 
skladiščnih površin   

11 tovornih vozil / 27.400 m2 
skladiščnih površin in avtomo-
bilski terminal z zmogljivostjo 
do 16.000 avtomobilov 

vodilni ponudnik logističnih 
storitev v BiH / 29 tovornih 
in dostavnih vozil  / 6.900 m2 
skladiščnih površin

vodilni ponudnik v zbirnem 
prometu v Makedoniji /  
2 dostavni vozili /  
2.100 m2 skladiščnih površin

eden vodilnih ponudnikov 
logističnih storitev v Srbiji / 
12 tovornih in dostavnih vozil / 
23.800 m2 skladiščnih površin

edini ponudnik celovitih 
logističnih storitev na Kosovu/ 
3 tovorna in dostavna vozila/ 
1.800 m2 najetih skladiščnih 
površin

specializirana družba za 
železniški promet in mednaro-
dni cestni promet / 21 tovornih 
in dostavnih vozil

družba za storitve polnih in 
delnih nakladov ter kontejner-
skega pomorskega prometa

družba za storitve pomorskega 
prometa

družba za storitve delnih in 
polnih nakladov

družba za storitve delnih in 
polnih nakladov / 800 m2 
skladiščnih površin

Predsednik uprave /  
direktor

mag. Ernest Gortan, 
predsednik uprave
Tatjana Vošinek Pucer, 
namestnica predsednika 
uprave (prokuristka do  
24. 5. 2010)  

Sandi Križman, direktor 
od 1. 3. 2010
(Igor Kavšek, direktor  
do 28. 2. 2010)                                            

Boris Šafar, direktor

Bojan Novak, direktor
 

Andrija Jurgec, 
predsednik uprave
 
 

Vjekoslav Granić, direktor
 
 

Anton Turk, izvršni direktor
 
 

Mikhail Novodvorsky, 
direktor 
 

Haris Avdić, direktor
 

Nebojša Cvetanovski, 
direktor

Nemanja Kačavenda, 
direktor
 
 

Arben Mustafa, direktor                                                             
Andrej Kariš, direktor
 
 

Anatolly Nikolajević  
Parfenyuk, direktor
 

Igor Bibikov, direktor 
od 1. 11. 2010
(Aleš Perič, direktor  
do 31. 10. 2010)            
                                   
Dashamir Mandija, direktor

Delphine Georges, 
direktorica 

Sven Thomas Scheer, 
direktor

druge 
storitve

kopenski 
promet

logistične 
rešitve

interkonti-
nentalni 
promet

Družba
 

Intereuropa d.d., 
Koper
 
 

Interagent, d.o.o., 
Koper

Interzav, d.o.o., 
Koper

Intereuropa 
Transport, d.o.o., 
Koper
 

Intereuropa, 
logističke usluge, 
d.o.o., Zagreb 
 

Intereuropa 
Sajam, d.o.o., 
Zagreb 
 
Zetatrans A.D. 
Podgorica
 

Intereuopa-East 
Ltd. Moskva
 

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo 
 

Intereuropa  
Skopje, DOO 
Skopje
 

AD Intereuropa - 
logističke usluge 
Beograd 
 

Intereuropa 
Kosova L.L.C., 
Priština 
 

TOV TEK ZTS, 
Užgorod
 

TOV Intereuropa - 
Ukraina, Kiev

Intereuropa 
Global Logistics 
Service Albania 
shpk, Durres

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

Intereuropa Trans-
port & Spedition 
GmbH,  
Troisdorf
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Pomembnejši 
dogodki v letu 2010

Januar – Junij 

Januarja je uprava družbe skladno s sklepom o pripravi in vložitvi tožbe za povrnitev škode, 
sprejetim na 21. skupščini delničarjev družbe, vložila tožbo zoper nekdanjo upravo družbe 
Intereuropa d.d. 

Marca je Intereuropa d.d. skladno s predhodno potrjenim programom ukrepov uprave, 
ki predvideva odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, prodala nepremičnino na 
Šmartinski cesti v Ljubljani.

Marca se je nadzorni svet seznanil s »Strateškim poslovnim načrtom koncerna Intereuropa za 
obdobje 2010–2014«, ki ga je pripravila uprava družbe Intereuropa d.d.

Aprila je Intereuropa d.d. pridobila status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (»Au-
thorised Economic Operator«), ki zanjo pomeni poenostavitev in hitrejšo izvedbo formalnih 
carinskih postopkov, s tem pa tudi hitrejšo dostavo blaga prejemnikom zunaj in znotraj EU. 

Maja je družba Intereuropa d.d. skladno s predhodno potrjenim programom ukrepov uprave, 
ki predvideva odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, odsvojila nepremičnino na 
Letališki cesti v Ljubljani.

Maja je nadzorni svet imenoval za namestnico predsednika uprave družbe Intereuropa d.d., 
Tatjano Vošinek Pucer, ki ji je podeljen petletni mandat.  

Junija je bila dosedanja hčerinska družba Intereuropa IT, informacijska tehnologija, d.o.o. 
pripojena k matični družbi Intereuropa d.d. 

Julij – December 

Julija je bila ukinjena PE Sežana; oddelki, ki so spadali pod to PE in niso ukinjeni, so pre-
imenovani v Poslovalnico Vrtojba. 

Septembra so se predstavniki Intereurope d.d. na Brdu pri Kranju udeležili konference, kjer je 
bil predstavljen predlog oblikovanja slovenskega logističnega holdinga.

Novembra je matična družba Intereuropa d.d. vzpostavila nove spletne strani. 

Decembra je Intereuropa d.d. s sindikatom petih bank podpisala pogodbo za najem 
dolgoročnega sindiciranega kredita v znesku 79,5 milijona evrov, ki je v celoti namenjen refi-
nanciranju finančnih obveznosti družbe Intereuropa d.d. Pozitiven učinek kredita se bo odra-
zil v izboljšani ročnosti virov financiranja in bo prispeval k večji finančni stabilnosti družbe. 

Decembra se je na svoji 7. seji nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. seznanil s planskim 
dokumentom koncerna Intereuropa za leto 2011. 

Decembra je Luka Koper, d.d., ki je imetnik 1.960.513 delnic oziroma 24,8 odstotkov vseh 
družbe Intereuropa d.d. objavila poziv za javno zbiranje ponudb za odprodajo navedenih 
delnic. 

Dogodki po zaključku poslovnega leta 

Februarja so Kad, Sod, Zavarovalnica Triglav, NLB, Abanka Vipa in Luka Koper objavile poziv 
za javno zbiranje ponudb za prodajo 50,98-odstotnega deleža Intereurope d.d.  

Informacije o pomembnejših dogodkih sproti objavljamo na spletnem mestu www.intereuropa.si.
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Izboljšana  
ucinkovitost  
poslovnih procesov  
na vseh ravneh 

Nadaljevali smo z 
optimizacijo poslovnih 
procesov. Centralizirali smo 
nekatere poslovne funkcije, 
poenostavljali operativne 
postopke, omejevali 
aktivnosti s prenizko 
dodano vrednostjo in večali 
produktivnost.
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Poslovno 
porocilo

Razvojna stRatEgIja KoncERna IntEREURoPa 2010 - 2014

Vizija, poslanstvo in vrednote 

Spremenjene razmere poslovanja so narekovale postavitev 
novih strateških smernic delovanja družbe Intereuropa d.d. 
in koncerna Intereuropa. Uprava je zato pripravila Strateški 
poslovni načrt koncerna Intereuropa za obdobje 2010 – 
2014 in ga predstavila v začetku leta. Ključni izzivi obdobja 
so zagotavljanje likvidnosti in dolgoročne finančne stabilnosti 
koncerna, prilagajanje poslovanja novonastalim razmeram in 
postavitev novih temeljev za nadaljnjo rast.  

Nove strateške cilje in usmeritve smo utemeljili na prenovljeni viziji, poslanstvu in vrednotah, ki so 
bistveno vodilo našega delovanja.  

Vizija 
Postati vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev.

Poslanstvo 
Poslanstvo koncerna Intereuropa je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in nudenje 
optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev, ob tem pa na družbeno 
odgovoren način ustvarjati vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike.

Vrednote
Strokoven odnos do kupcev. Naše dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po 
logističnih storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem znanju.

Prilagodljivost in prožnost. Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev. Dosegamo jih z 
iznajdljivim poslovanjem in organiziranostjo.

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

Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev. Kakovost naših storitev je plod dela posa-
meznikov in odličnih strokovnih skupin. Upoštevamo različna znanja, izkušnje in poglede 
sodelavcev. 

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

•  lastno mrežo povezanih družb,

•  vzpostavljeno partnersko mrežo,

•  velik nabor različnih produktov in lastno infrastrukturo,

•  strokovno usposobljene kadre. 
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stRatEŠKI cIljI In UsmERItvE  

Strateške cilje za obdobje 2010 – 2014 smo opredelili na osnovi poglavitnih izzivov, ki jih prinašajo 
aktualne razmere v zunanjem in notranjem poslovnem okolju družb koncerna. Osrednjega pomena 
so pri tem zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti koncerna, omogočanje likvidnosti, sprotno 
prilagajanje poslovanja novim razmeram in postavitev novih temeljev za nadaljnjo rast koncerna.

Na naštetih izhodiščih so bili postavljeni strateški cilji za štiriletno obdobje: 

•  Ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih storitev v 
    Sloveniji in državah bivše Jugoslavije.

•  Stalna optimizacija procesov na vseh segmentih poslovanja na ravni koncerna in znotraj 
    povezanih družb.

•  Zagotovitev finančne stabilnosti prek dezinvestiranja, razdolževanja, reprogramiranja  
 dolgov, učinkovitega upravljanja obratnega kapitala.

•  Vzpostavitev strateškega partnerstva v družbi Intereuropa – East Ltd., Moskva.

•  Pridobitev strateškega partnerja za družbo Intereuropa d.d., ki bi družbo dokapitaliziral 
 in s tem prispeval k finančni stabilnosti koncerna, hkrati pa prispeval k razvoju naše  
 osnovne dejavnosti. 

Vizijo postati vrhunski ponudnik celovitih logističnih storitev bomo v koncernu Intereuropa udejanili: 

•  s krepitvijo položaja na obstoječih trgih, kjer ima koncern vzpostavljeno lastno 
    poslovno mrežo,

•  z razvojem in s specializacijo logističnih produktov,

•  z usmerjenostjo k prodaji in s približevanjem kupcu z ustvarjanjem partnerskih odnosov,

•  z usmerjenostjo k prodaji celovitih logističnih storitev koncerna,

•  s stalnim optimiziranjem procesov in z uveljavljanjem sinergijskih učinkov usklajenega 
    delovanja koncerna.

Za uresničitev začrtanih strateških ciljev smo naše delovanje naravnali v smeri petih ključnih 
strateških usmeritev. 

Osredotočeni bomo na tržišča, kjer imamo najvišje tržne deleže (trgi nekdanje Jugoslavije). 
Ostala tržišča bodo predmet presoje vrste prisotnosti glede na zmožnost rasti. Kjer ne dosegamo 
predvidenih stopenj rasti oz. strateških ciljev, je možen tudi umik z odsvojitvijo družb.

Ostajamo osredotočeni na razvoj treh poslovnih področij (kopenski promet, interkontinentalni 
promet in logistične rešitve) s pripadajočimi produkti. Produkti kopenskega in interkontinentalnega 
prometa bodo pri prodaji iskali sinergijske rešitve, ki jih ponuja logistična storitev skladiščenja 
in distribucije. S komplementarnostjo storitev bomo dosegli rast in razvoj na vseh produktih in 
celovitejše obvladovanje kupcev.

S svojo mrežo in z infrastrukturo bomo nudili široko paleto logističnih storitev pri obvlado-
vanju blagovnih tokov in organizaciji oskrbovalnih verig. Vzpostavili bomo sistematično organizaci-
jo, ki bo prilagojena večji komercialni in prodajni aktivnosti. Z notranjim izobraževanjem bomo 
dvignili zanesljivost storitve v celotni verigi, medtem ko bo pravočasna in kvalitetna informacija 
zagotovljena z novo informacijsko platformo, ki je v procesu implementacije.

Svoje tržne aktivnosti bomo usmerjali predvsem v razvoj partnerstev oziroma v smeri 
upravljanja dolgoročnih odnosov s kupci, ki so osredotočeni na svojo osnovno dejavnost in so 
pripravljeni svoje logistične aktivnosti predati v upravljanje za to specializiranim podjetjem. Poleg 
tega delujejo na podobnih trgih kot koncern Intereuropa. Pri tem pa ne bomo zanemarjali manjših 
kupcev, ki so pomembni predvsem na področju kopenskega prometa, saj so nujno potrebni za 
zapolnitev razpoložljivih kapacitet.

Intereuropa d.d. bo upravljala družbe v koncernu v smeri transnacionalnega koncerna, torej 
koncerna, ki želi doseči globalno učinkovitost in se obenem v največji možni meri odzivati potre-
bam lokalnih trgov. Uveljavljali bomo prednosti in izkoriščali sinergije, ki izhajajo iz lastne mreže 
družb in enotne partnerske mreže.
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UREsnIčEvanjE stRatEŠKIh RazvojnIh cIljEv In načRtov 
za lEto 2010

Doseganje strateških razvojnih ciljev 

V prvem letu implementacije razvojnega načrta koncerna Intereuropa, opredeljenega v Strateškem 
poslovnem načrtu koncerna Intereuropa za obdobje 2010-2014, smo velik poudarek namenili 
uresničevanju strateškega cilja zagotavljanja dolgoročne finančne stabilnosti in likvidnosti družb 
koncerna. 

Za izboljšanje finančne stabilnosti smo v lanskem letu refinancirali večji del kratkoročnih posojil.  
Z uskladitvijo dolgoročnih obveznosti z viri smo delež kratkoročnih finančnih obveznosti znižali na 
15 odstotkov konec leta 2010, medtem ko je konec leta 2008 še znašal 59 odstotkov. S pomočjo 
dezinvestiranja smo uspeli znižati zadolženost za 18,3 milijona evrov. Tekočo likvidnost smo 
zagotavljali z učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala.

Optimizacijo poslovnih procesov smo nadaljevali z odpravljanjem aktivnosti, ki ne prinašajo 
dodane vrednosti, s poenostavitvami operativnih postopkov tudi s pomočjo njihove informatizacije, 
s centralizacijo nekaterih funkcij, povečevanjem produktivnosti in izkoriščenosti sredstev, z 
večanjem deleža outsourcinga in drugimi aktivnostmi.

Kljub aktivnemu dezinvestiranju in posledično zniževanju zadolženosti je raven zadolženosti še 
vedno previsoka. S tem namenom smo pristopili k aktivnostim za prodajo logističnega centra 
Čehov in podpisali pogodbo s svetovalno družbo MCS Dunaj, ki aktivno vodi postopek prodaje.

Uresničevanje poslovnega načrta za leto 2010 

Za leto 2010 smo si postavili sedem pomembnejših poslovnih ciljev, ki smo jih uresničili v 
naslednjem obsegu: 

Cilj 1: 
Z večanjem tržnih deležev in optimizacijo vseh procesov koncerna bomo ustvarili za 200 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni približno 5-odstotni porast glede na predhodno leto.

V letu 2010 smo ustvarili 190,6 milijona evrov prihodkov od prodaje in s tem približno 
ohranili raven iz leta 2009, ko je bilo prihodkov za 191,1 milijona evrov. Za letnim načrtom 
prodaje smo zaostali za 5 odstotkov. Kljub oživljanju blagovnih tokov smo bili priča velikim 
cenovnim pritiskom na logistične storitve, saj blago hitreje potuje v logistični verigi in manj je 
stroškov skladiščenja. To se je odrazilo predvsem na področju avtomobilske logistike, pri čemer 
smo zaradi hitrega obrata vozil in posledično manjših prihodkov iz skladiščenja vozil zabeležili 
močan upad prihodkov.

Mreža podjetij koncerna Intereuropa
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Cilj 2: 
Največjo rast pričakujemo na področju logističnih rešitev, predvsem kot posledico načrtovanega 
zagona skladiščne dejavnosti v Rusiji, in v kopenskem prometu, kjer načrtujemo rast predvsem z 
novimi posli.

S storitvami na področju kopenskega prometa smo ob 11-odstotni letni rasti prekoračili 
načrtovane prihodke od prodaje za 4 odstotke. Največji napredek smo beležili pri storitvah 
zbirnega in cestnega prometa, pa tudi pri carinskih storitvah. Zaradi težav pri priključitvi na 
osnovno infrastrukturo v Rusiji smo tam le delno zapolnili skladiščne kapacitete, zato tudi nismo 
dosegli načrtovane rasti logističnih storitev.

Cilj 3: 
V obvladujoči družbi bomo nadaljevali s procesom aktivnega zniževanja stroškov poslovanja.

Stroške poslovanja v družbi Intereuropa d.d. smo uspešno znižali, in sicer stroške storitev za 
6 odstotkov, stroške dela pa za 13 odstotkov glede na leto 2009, kljub pripojitvi hčerinske družbe 
Intereuropa IT.  

Cilj 4: 
V odvisni družbi Intereuropa Transport, d.o.o., bomo bistveno povečali prodajno učinkovitost.

Produktivnost (prihodki od prodaje na zaposlenega/ mesec) v družbi Intereuropa Transport 
d.o.o. je bila za 20 odstotkov višja kot leta 2009.

Cilj 5: 
S kombinacijo zniževanja stroškov in večje prodaje bomo dosegli EBITDA v višini 23,7 milijona 
evrov ter 6,7 milijona evrov poslovnega izida iz poslovanja.

EBITDA koncerna je znašal 21,6 milijona evrov in je za 9 odstotkov zaostal za načrtovano 
ravnijo. Izid iz poslovanja koncerna je znašal –27,2 milijona evrov in za 34 milijonov evrov 
zaostal za načrtovano ravnijo. Zaostanek je povzročila nenačrtovana slabitev vrednosti sredstev 
družbe Intereuropa-East Ltd. v višini 34,7 milijona evrov. Brez nje bi poslovni izid iz poslovanja 
znašal 7,5 milijona evrov.

Cilj 6: 
Na področju naložb se bomo omejili na dokončanje že začetih investicij, predvsem logističnega 
centra Čehov-Moskva, ter minimalnih vlaganj, potrebnih za nemoteno poslovanje.

V koncernu smo za naložbe v osnovna sredstva namenili 2,0 milijona evrov, kar predstavlja 
22 odstotkov prvotno planiranih sredstev oziroma 14 odstotkov amortizacije.

Cilj 7: 
Proces razdolževanja obvladujoče družbe bomo pričeli z odprodajo dveh večjih nepremičnin.

V letošnjem letu smo prodali 3 večje nepremičnine v Sloveniji. S kupninami smo plačevali 
glavnice in zniževali zadolženost. 

V prvem letu uresničevanja razvojnega načrta smo dosegli naslednje rezultate:

• prihodki od prodaje v višini 190,6 milijona evrov,

• EBITDA očiščena vpliva prodaje nepremičnin v višini 14,5 milijona evrov,

• poslovni izid iz poslovanja v višini –27,2 milijona evrov,

• čisti poslovni izid v višini –39,2 milijona evrov,

• sredstva v višini 425,4 milijona evrov,

• kapital v višini 148,2 milijona evrov,

• čista dobičkonosnost kapitala –20,8 odstotka,

• čista dobičkonosnost sredstev: –8,6 odstotka.

Največji odmik od finančnih ciljev za leto 2010 je posledica slabitve sredstev v lasti koncerna,  
in sicer v višini 37,3 milijona evrov. 
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Graf 4: Doseganje finančnih poslovnih ciljev po večjih družbah koncerna v letu 2010

Opomba: velikost kroga je v sorazmerju z velikostjo sredstev v lasti družbe

cIljI In načRtI za lEto 2011

Izhodišča za pripravo načrtov 

Pri oblikovanju poslovnega načrta za leto 2011 smo izhajali iz stanja, v katerem je bil koncern 
Intereuropa ob koncu leta 2010:

• V družbi Intereuropa d.d. je viden velik napredek pri rezultatu iz poslovanja, predvsem 
 kot posledica prestrukturiranja družbe in povečanja učinkovitosti. 

• Koncern iz poslovanja še ne ustvarja zadostnega denarnega toka za servisiranje 
 obrestnih odhodkov in poplačila glavnic.

• Glavnino bremena servisiranja finančnih dolgov nosi Intereuropa d.d. neposredno ali 
 posredno prek neplačanih obveznosti s strani odvisnih družb.

• Negotovost glede dejavnikov, povezanih z delovanjem logističnega terminala Čehov.

• Kljub povečanju učinkovitosti poslovanja se družba Intereuropa Transport, d.o.o., še 
 naprej sooča s težavami pri izboljšanju poslovanja. 

 
V ospredju je zagotavljanje zadostnega denarnega toka, ki omogoča nemoteno poslovanje 
koncerna, zlasti matične družbe.

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2011 smo posebej upoštevali naslednje družbeno-
ekonomske okoliščine: 

• napovedano nizko gospodarsko rast v večini držav koncerna,

• priprave Hrvaške na vstop v EU, 

• zaostreno likvidnostno situacijo na trgu in pritisk na znižanje cen.

Poslovni in finančni cilji

Upoštevajoč našteta izhodišča, smo si za leto 2011 v koncernu Intereuropa postavili naslednje 
poslovne in finančne cilje:

• nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov, 

• osredotočenost na trge z visokim tržnim deležem, 

• izkoriščanje sinergij poslovne mreže,

• prestrukturiranje obstoječe ponudbe storitev,

• povečanje deleža kupcev, ki uporabljajo celovito logistiko,
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• zagotavljanje ustrezne finančne stabilnosti za nemoteno poslovanje koncerna; 

• glavni finančni cilji pa so:

• prodaja 191,5 milijona evrov,

• EBITDA 21,9 milijona evrov,

• poslovni izid iz poslovanja 6,2 milijona evrov,

• investicije 2,4 milijona evrov,

• število zaposlenih konec leta 2.236

Ključno vodilo poslovnih načrtov za leto 2011 so nadaljnja optimizacija in 
večanje učinkovitosti poslovnih procesov, krepitev prodajne funkcije ter 
zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti matične družbe in koncerna.

gosPodaRsKE RazmERE In njIhov vPlIv na logIstIčno 
dEjavnost 

Gibanje prodaje v logistični dejavnosti je zaradi svoje narave močno pogojeno z dinamiko 
gospodarske aktivnosti in blagovne menjave v ožjem in širšem okolju. Nanjo neposredno vplivajo 
spremembe smeri in intenzivnosti blagovne menjave med subjekti na trgu, ki jo servisirajo logistični 
ponudniki. Za slovensko logistiko je značilno, da deluje na omejenem gospodarskem prostoru, 
prek katerega potujejo blagovni tokovi, ki so v veliki meri tranzitni. Nanje poleg ugodnega 
geostrateškega položaja, odprtosti gospodarstva in razvitosti logistične infrastrukture najbolj vpliva 
gibanje blagovne menjave v regiji, ki se je v zadnjih treh letih izrazito spreminjala.

V prvi polovici leta 2010 smo bili priča počasnemu okrevanju svetovnega gospodarstva, k čemur 
je najbolj pripomogla industrijska proizvodnja, spodbujena z rastjo svetovne trgovine. V drugem 
polletju se je rast gospodarske aktivnosti umirila. Značilnost okrevanja predstavljata dve različni 
hitrosti: razvijajoče se države so v povprečju beležile okoli 6,5-odstotno rast gospodarstva, 
medtem ko so razvita gospodarstva napredovala precej počasneje – v povprečju za 2,5 odstotka. 
Mednarodni denarni sklad je rast svetovnega gospodarstva v letu 2010 ocenil na 5,0 odstotkov, 
medtem ko za leto 2011 napoveduje 4,4-odstotno rast. 

Evropa

Evropsko gospodarstvo je beležilo podobno dinamiko kot svetovno, vendar je napredovalo le z 
1,8-odstotno rastjo bruto družbenega proizvoda. Najbolj pozitivno vlogo je pri tem igrala Nemčija, 
največje evropsko gospodarstvo. Na podlagi okrepljenega izvoza in domačega povpraševanja 
je okrevala s 3,6-odstotno rastjo. Evropski finančni trgi so bili še vedno nestabilni, realno 
gospodarstvo pa je na nekaterih področjih že kazalo znake izboljšanja, predvsem zaradi večjega 
izvoza po oživitvi svetovne trgovine. Kupci logističnih storitev so bili v letu 2010 kljub izboljševanju 
kazalnikov gospodarske klime še zelo previdni. 

Napoved: Povprečna gospodarska rast v Evropski uniji naj bi ostala razmeroma skromna. Krepiti 
se bo začela nekje v drugi polovici leta 2011, ko naj bi se povečalo tudi zunanje povpraševanje. 
Gospodarsko rast v evrskem območju naj bi upočasnjevala konsolidacija javnih financ, glavno 
tveganje pa bo predstavljala nevarnost širitve dolžniške krize. V času gospodarske krize se je 
produktivnost tako zmanjšala, da enajst članic Evropske unije do konca leta 2012 ne bo doseglo 
predkrizne ravni proizvodnje. Na podlagi teh napovedi v naslednjih letih pričakujemo na teh trgih 
umirjene rasti blagovnih tokov.
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Tabela 5 l

  gospodarska gibanja na geografskih trgih koncerna v letu 2010 (v %) 
 

 Rast BDP (ocena) Rast industrijske proizvodnje   Inflacija  Rast izvoza  Rast uvoza 

EU27 1,8 7,7 2,2 22,9 23,7

Slovenija 1,2 6,4 1,9 7,8 6,6

Hrvaška -1,5 -1,5 1,8 17,4 -1,4

Črna gora -1,8 17,5 0,7 19,2 0,0

Rusija 4,0 8,2 8,8 5,0 15,3

Ukrajina 4,7 11,0 9,1 29,6 33,7

Bosna in Hercegovina 0,5 1,6 2,4 28,3 10,3

Makedonija 1,2 -4,3 3,0 22,7 8,1

Srbija 1,5 3,0 10,3 20,9 7,1

Kosovo 4,6 - 3,1 16,0 10,8

Albanija 2,6 - 3,4 56,4 11,0

Francija 1,5 5,1 1,8 8,8 8,3

Nemčija 3,6 9,0 1,7 14,2 13,0

Slovenija

 

Krizni upad tujega povpraševanja in omejene možnosti financiranja sta bila glavna razloga za 
zniževanje izvoza in investicij. Okrevanje gospodarske aktivnosti v letu 2010 je bilo v Sloveniji, od 
koder prihaja približno tretjina naših kupcev, počasnejše kot v ostalih državah evrskega območja. 
Rasti izvoza blaga in industrijske proizvodnje predelovalnih dejavnosti so se po optimistični rasti 
v prvi polovici leta v jesenskih mesecih upočasnile. Njuni ravni sta bili ob koncu leta višji kot v 
letu 2009, ko je logistična panoga beležila največji padec, a še vedno precej nižji, kot je bilo 
povprečje predkriznega leta 2008. Mednarodno okolje je spodbudno vplivalo na slovenski izvoz, 
a se je postopna upočasnitev gospodarske rasti v teh državah v drugi polovici leta odrazila tudi 
doma. Domače povpraševanje ni dobilo zagona in je zaviralo hitrejše okrevanje. Najbolj šibka je 
bila investicijska dejavnost, kjer so izboljšanje onemogočale tudi neugodne razmere v finančnem 
sektorju.

Napoved: Gospodarsko rast Slovenije bo še naprej poganjalo dogajanje na trgih v državah 
trgovinskih partnericah, med katerimi je najpomembnejša Nemčija. Ključni dejavnik gospodarske 
rasti bo še naprej rast izvoza (5,9 odstotka v 2011), medtem ko se bo uvoz zaradi počasnejšega 
domačega povpraševanja povečeval bolj previdno (4,5 odstotka v 2011). Ocenjujemo, da bo 
blagovna menjava sledila rasti na mednarodnih trgih, s katerimi Slovenija največ trguje.

Jugovzhodna Evropa 

Na naših trgih zahodnega Balkana je bilo okrevanje gospodarstev zaradi šibkejšega industrijskega 
sektorja, nizke zunanje konkurenčnosti in visoke stopnje brezposelnosti počasnejše in manj 
stabilno. Na Hrvaškem in v Črni gori se je bruto družbeni proizvod celo zmanjšal. Na Hrvaškem so 
se prvi znaki okrevanja začeli pojavljati sredi leta (rast industrijske proizvodnje in izvoza), vendar so 
ga šibak trg dela, visoka raven zadolženosti gospodinjstev in podjetij, omejen dostop do posojil 
in omajano zaupanje vlagateljev omejili in upočasnili. Kosovo, Albanija in Srbija so bile države v 
regiji z najvišjo gospodarsko rastjo. Krizno obdobje je zaznamoval velik upad zasebne potrošnje, 
ki bo potrebovala še nekaj časa za vrnitev na predkrizne ravni. Na tem območju je bilo poslovanje 
podjetij pod vplivom številnih likvidnostnih težav, kar je otežilo okrevanje gospodarstev, ki so v 
krizo vstopila z nekajmesečnim časovnim zamikom. 

Napoved: Na trgih na območju nekdanje Jugoslavije je pričakovati višjo rast kot v letu 2010. Po 
oceni mednarodnih institucij bodo ključni dejavniki okrevanja v naslednjih dveh letih rast zunanjega 
povpraševanja in rast investicij zaradi nadaljevanja večjih infrastrukturnih projektov, za katere pa 
bo ključna obnovitev kapitalskih virov iz tujine. Na Hrvaškem so pričakovani tudi pozitivni učinki 
približevanja EU. Kljub temu se bodo ti trgi še vedno spopadali z visoko stopnjo brezposelnosti, 
inflacije in plačilne nediscipline. Največja ovira gospodarskemu okrevanju držav srednje in vzhodne 
Evrope pa bodo visoki proračunski primanjkljaji ter rastoče zadolževanje.
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Tabela 6 l

  Pričakovana gospodarska gibanja na geografskih trgih koncerna 

 
  Napoved rasti BDP v %  Napoved inflacije v %

 2011 2012 2011 2012

EU27 1,8 2,0 2,5 1,7

Slovenija 2,5 3,1 2,2 2,3

Hrvaška 1,6 2,5 2,8 2,8

Črna gora 4,5 5,5 1,0 1,3

Rusija 4,2 4,4 7,8 6,8

Ukrajina 3,9 4,3 11,6 8,8

Bosna in Hercegovina 3,0 5,0 2,5 2,5

Makedonija 3,0 4,5 3,0 3,0

Srbija 3,0 5,0 4,4 4,3

Kosovo 5,9 5,2 2,4 2,1

Albanija 4,5 5,5 1,0 1,3

Nemčija 2,4 2,2 2,2 1,6

Francija 1,7 1,3 2,0 3,0

Vzhodna Evropa

 

Naši trgi na vzhodu Evrope so se po globoki krizi začeli v letu 2010 prebujati. V Rusiji se je 
gospodarstvo začelo vzpenjati zaradi povečanja izvoza in domačega povpraševanja. V drugem 
četrtletju se je zaradi hitre rasti rublja in stabilne cene energentov močno upočasnila rast izvoza. 
Učinek okrevanja zaradi rasti domačega povpraševanja je delno zavrlo hitro povečevanje uvoza. 
Gospodarska aktivnost se je upočasnila v tretjem kvartalu leta, ko so državo prizadeli velika suša 
in požari velikih razsežnosti. To je zmanjšalo kmetijsko proizvodnjo in zavrlo rast proizvodnje tudi v 
drugih dejavnostih. V zadnjem četrtletju je izvoz spodbudil rubelj, ki se je nekoliko približal prvotni 
ravni tečaja.

Ukrajinsko gospodarstvo je bilo zaradi svetovne gospodarske krize med najbolj prizadetimi. 
V letu 2010 je med našimi trgi doseglo najvišjo rast bruto družbenega proizvoda, vendar je to 
bila predvsem logična posledica vrtoglavega padca leto prej. Prav tako je v primerjavi z letom 
prej precej izboljšalo industrijsko proizvodnjo in blagovno menjavo, a je še vedno zelo vpeto v 
gospodarska dogajanja v mednarodnem okolju.

Napoved: Rusko gospodarstvo naj bi v prihodnje počasi okrevalo, vendar bo na njegovo rast 
zelo vplivala cena nafte, ki v napovedi tudi predstavlja največje tveganje. Domače povpraševanje 
bi se lahko z okrepitvijo trga dela ob umirjeni inflaciji in oživljenem kreditiranju pospešilo, vendar 
predvidena rast gospodarstva do leta 2012 še ne bo dosegla predkriznih ravni. Z ruskim je zelo 
povezano ukrajinsko gospodarstvo, ki naj bi se krepilo hitreje od prvotnih pričakovanj. Tako naj bi 
do leta 2012 doseglo že predkrizno rast aktivnosti. Pri tem bo na gospodarsko rast najbolj vplivalo 
izvozno, še bolj pa domače povpraševanje. 

Blagovni tokovi na naših trgih so se začeli ponovno krepiti. V letu 2011 je 
pričakovati višjo rast gospodarske aktivnosti, vendar na večini trgov še ne 
bodo dosežene predkrizne ravni.
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Rast prepeljanih 
pošiljk v kopenskem 
prometu

V kopenskem prometu 
smo prodajne prihodke 
povečali za 11 odstotkov in 
s tem presegli načrtovano 
vrednost za 4 odstotke. 
Pozitivno sta izstopala 
cestni in zbirni promet, 
obseg prepeljanih pošiljk je 
dosegel predkrizno raven.
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tRžEnjE In PRodaja 

Izmed treh temeljnih poslovnih področij koncerna 
Intereuropa smo največjo rast prodaje dosegli na področju 
kopenskega prometa. Načrtovane rezultate smo najbolj 
presegli na področjih zbirnega in cestnega prometa ter pri 
produktih pomorskega prometa. Trendi krepitve blagovnih 
tokov na večini naših trgov vzbujajo pozitivna pričakovanja 
za leto 2011.  

Skupna prodaja koncerna 

Po gospodarski krizi, ki je dno dosegla leto prej, so se v letu 2010 začeli blagovni tokovi na 
večini naših trgov ponovno krepiti. Gospodarske rasti kljub pozitivnim premikom sredi leta še niso 
dosegle predkriznih ravni, še posebno pa smo občutili zamik v okrevanju gospodarstev zahodnega 
Balkana. 

V poslovnem letu 2010 smo v koncernu Intereuropa ustvarili za 190,6 milijona evrov prihodkov od 
prodaje in s tem v pretežni meri ohranili raven iz leta 2009. Zaostanek za načrtovano prodajo, ki je 
ob polletju znašal 8 odstotkov, smo v drugi polovici leta uspeli zmanjšati na 5 odstotkov. 

Struktura prodaje po poslovnih področjih 

Prodajne rezultate spremljamo po področnih odsekih, ki jih imenujemo poslovna področja. V 
primerjavi z letom 2009 se je struktura prodaje po poslovnih področjih spremenila v prid povečanja 
deleža prodaje poslovnega področja kopenski promet. Ta se je povečal za 6 odstotnih točk in je 
znašal 62 odstotkov, medtem ko se je delež interkontinentalnega prometa zmanjšal.

S storitvami na področju kopenskega prometa smo ob 11-odstotni letni rasti prekoračili 
načrtovane prihodke od prodaje za 4 odstotke. Največji napredek smo beležili pri storitvah 
zbirnega in cestnega prometa, pa tudi pri carinskih storitvah. 

Na ostalih poslovnih področjih nismo uspeli doseči lanskoletnih in načrtovanih prodajnih rezultatov. 
Na področju interkontinentalnega prometa smo zabeležili največji upad prodaje v primerjavi z 
lanskim letom. S prodajo teh storitev smo zaostali tudi za načrtovanimi rezultati, predvsem s 
prihodki iz avtomobilske logistike v ruski družbi, kar je posledica sprememb blagovnih tokov in 
upada proizvodnje v avtomobilski industriji. 

Poslovno področje  Januar – december 2010 Struktura  Indeks 2010/plan  Indeks 2010/2009 

Kopenski promet  117.707 62% 104 111

Logistične rešitve     24.963 13% 87 96

Interkontinentalni promet  42.814 22% 82 80

Druge storitve  5.140 3% 92 92

 190.624 100% 95 100

Geografska struktura prihodkov od prodaje se v primerjavi s predhodnim letom ni veliko 
spremenila. V družbah koncerna izven Evropske unije smo ustvarili za odstotno točko večji 
delež prihodkov kot leto prej. Največji del prodaje še vedno predstavlja obvladujoča družba, ki je 
zabeležila 96,4 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Tabela 7 l
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Tabela 8 l
 
  Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa v letu 2010 po državah (v 1000 EUR)

 Januar – december 2010 Struktura  Indeks 2010/plan  Indeks 2010/2009

Slovenija 115.076 60% 97 97

Hrvaška 33.671 18% 108 105

Bosna in Hercegovina  6.495 3% 80 89

Srbija  3.160 2% 87 91

Makedonija  1.466 1% 118 109

Kosovo 2.060 1% 85 99

Rusija 5.087 3% 39 95

Francija 1.079 1% 84 87

Ukrajina 9.318 5% 121 121

Nemčija  7.442 4% 138 152

Črna gora 5.438 3% 74 84

Albanija 333 0% 427 502

države EU  123.597 65% 99 99

države izven EU 67.027 35% 90 102

SKUPAJ  190.624 100% 95 100

 
Opomba: Prihodki od prodaje po državah so prikazani glede na sedež družbe koncerna.

 
Največji delež naših storitev v skupnih prihodkih od prodaje predstavljajo kupci s sedežem v Slo-
veniji, sledita pa Hrvaška in Nemčija. Porast prodaje glede na leto prej smo beležili pri ukrajinskih, 
nemških in slovenskih kupcih, največji upad pa pri ruskih kupcih.  

Prodaja koncerna je v letu 2010 ostala na ravni predhodnega leta, v strukturi 
pa so se okrepile storitve kopenskega prometa, kjer so največji napredek 
beležile storitve zbirnega in cestnega prometa.

Graf 5: Struktura prihodkov od prodaje po državah v letu 2010 glede na sedež kupca
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Kopenski promet

Na poslovnem področju kopenskega prometa smo dosegli 11 
odstotkov višje prihodke od prodaje kot leto prej in načrtovane rezultate 
presegli za 4 odstotke. Kopenski promet predstavlja največji delež v 
strukturi prodaje koncerna, v letu 2010 pa se je v primerjavi z letom prej 
ta delež še povečal za 7 odstotnih točk. Največji porast je zabeležila 
matična družba Intereuropa d.d. v Sloveniji, načrtovane vrednosti pa so 
presegle tudi družbe na Hrvaškem, v Nemčiji in v Ukrajini. 
Na področju kopenskega prometa smo na ravni koncerna povečali delež ustvarjenih čistih 
prihodkov od prodaje s 55 na 62 odstotkov. Delež, ki ga ustvarijo družbe v Sloveniji, predstavlja 
več kot polovico vseh prihodkov od prodaje, v največji meri pa je prihodke povečala matična 
družba Intereuropa d.d.

Zastavljene planske cilje smo presegli za 4 odstotke. Najbolj so načrtovane rezultate presegle 
družbe Intereuropa d.d., Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb, Intereuropa Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf in TOV TEK ZTS, Užgorod. Načrte sta presegli tudi družbi v Makedoniji 
in na Kosovu, ki pa v celotni strukturi prodaje ne predstavljata pomembnega deleža. 

K dobrim rezultatom je pripomoglo povečanje blagovnih tokov na trgu, kot posledica 
gospodarskega okrevanja v državah, na katere je Slovenija še posebej vezana, npr. Nemčija. Še 
vedno pa ne dosegamo predkriznih vrednosti iz leta 2008.

Na področju kopenskega prometa smo čiste prihodke od prodaje v primerjavi 
z letom prej povišali za 11 odstotkov in načrtovani rezultat presegli za  
4 odstotke. 

Prodaja po produktih
V letu 2010 smo iz meseca v mesec beležili pozitiven trend. Na trgu smo bili priča povečanemu 
obsegu blaga, kar se je pozitivno odrazilo na produktih zbirni promet in cestni prevozi. Število 
pošiljk se je večalo, žal pa se zaradi vse močnejše konkurence znižujejo marže. K temu prispeva 
tudi dejstvo, da se vhodni stroški povečujejo, kar je posledica manjšega obsega prevoznih 
zmogljivosti na trgu. Obenem je te višje vhodne stroške čedalje težje prenesti na kupce, ki vse bolj 
pritiskajo na nižanje transportnih in drugih logističnih stroškov. 

V letošnjem letu je bilo izvedenih veliko aktivnosti z namenom večje optimizacije procesov dela in 
zniževanja stroškov, kot je bila vpeljava centralne nabavne službe za mednarodne cestne prevoze 
v Intereuropi d.d.. V družbah v Sloveniji, na Hrvaškem in v BIH potekajo aktivnosti, povezane z 
optimizacijo dela na produktu ekspresni promet. Vse bolj se kaže potreba po enotni informacijski 
rešitvi za podporo operativnim postopkom znotraj celotnega koncerna. Ta bo zagotovila sledljivost 
pošiljk, kar bo povečalo konkurenčnost na trgu, prav tako pa bo imela ugoden vpliv na povečanje 
produktivnosti dela znotraj podjetja in zagotavljanje poenotenih procesov dela in s tem standardov, 
ki jih od nas zahteva trg.

Med produkti kopenskega prometa sta v letu 2010 največji pozitivni trend 
rasti doživela produkta cestni promet in zbirni prevozi, kar se je pozitivno 
odrazilo tudi na podpornih produktih, kot sta carinske storitve in ekspresni 
promet. 
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Graf 6: Struktura čistih prihodkov od prodaje na področju kopenskega prometa po državah 

Graf 7: Struktura čistih prihodkov od prodaje po posameznih produktih

Cestni promet
Predstavlja največji delež v strukturi čistih prihodkov od prodaje med Intereuropinimi produkti. V 
letu 2010 se je ta delež še povečal, in sicer s 26 na 30 odstotkov. Znotraj poslovnega področja 
kopenski promet je s tem produktom ustvarjenih 48 odstotkov čistih prihodkov od prodaje. 
Največji delež še naprej predstavljajo prihodki družbe Intereuropa Transport, d.o.o. (43 odstotkov), 
čeprav se je njen delež zmanjšal za kar 8 odstotnih točk v primerjavi z letom prej. Sledi Intereuropa 
d.d., ki s cestnim prometom ustvari 32 odstotkov vseh prihodkov od prodaje. 

V letu 2010 smo presegli načrtovane cilje, pa tudi doseženo raven prihodkov predhodnega leta. 
Bili smo priča večjemu obsegu blaga na trgu, obenem pa tudi neskladju med povpraševanjem in 
ponudbo izvajalcev cestnih prevozov na trgu. Kot posledica gospodarske recesije se je namreč 
zmanjšalo število tovornih vozil na trgu, kar je botrovalo dvigu cen in znižanju marž. V Intereuropi 
d.d. je zaživela centralna nabavna služba, ki je tudi pripomogla k optimizaciji poslovanja z 
dobavitelji prevoznih storitev.

Ključni cilji za leto 2011:

• ohranjati ključne stranke in pridobivati nove na osnovi zagotavljanja visoke ravni 
 kakovosti produkta,

• krepitev vloge centralne nabavne službe in zagotavljanje centralnega obvladovanja 
 dobaviteljev,

• zmanjševanje števila vozil, ki ne zadostujejo ekološkim standardom,

• povečanje učinkovitosti poslovanja družbe Intereuropa Transport, d.o.o.,

• usklajevanje tržnih aktivnosti med Intereuropo Transport, d.o.o. in špedicijskimi enotami.
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Carinske storitve
Carinske storitve veljajo za zelo pomembno podporno storitev v koncernu. Več kot polovico vseh 
prihodkov od prodaje tega produkta ustvari družba na Hrvaškem, s tretjino vseh prihodkov iz 
carinskega posredovanja pa je na drugem mestu Slovenija. V obeh državah so čisti prihodki od 
prodaje v največji meri presegli ravni iz leta 2009 in načrtovane cilje. Intereuropa Kosova L.L.C. in 
Intereuropa Skopje, DOO sta prav tako dosegli več od načrtovanega, medtem ko so druge družbe 
zaostale za načrti. 

Ključni cilji za leto 2011:

• stalna skrb za ohranjanje visoke ravni znanja: redna izobraževanja, sprotno sledenje 
 spremembam zakonodaje in prenos znanja med zaposlenimi,

• krepitev specifičnega znanja, s pomočjo katerega našim kupcem svetujemo in 
 pomagamo pri reševanju logističnih vprašanj, 

• priprava naših družb, zlasti v Sloveniji in na Hrvaškem, na vstop Hrvaške 
 v Evropsko unijo.

Zbirni promet
Gospodarska kriza je v letu 2009 zelo prizadela segment zbirnih prevozov, leto 2010 pa je bilo 
v znamenju pozitivnih premikov. Prihodki od prodaje so se povečali za 19 odstotkov, najbolj v 
Sloveniji, kjer ustvarimo kar 87 odstotkov vseh prihodkov v koncernu. V primerjavi z letom 2009 se 
je ta delež povečal za 3 odstotne točke. Rezultate preteklega leta in načrtovane cilje smo dosegli 
tudi na Hrvaškem. Na rast čistih prihodkov od prodaje je najbolj vplivala rast mednarodne menjave 
in posledično povečanje količin prepeljanega blaga. Vendar smo bili obenem priča tudi znatnemu 
zniževanju prodajnih marž na trgu. 

Ključni cilji za leto 2011:

• še naprej ostati vodilni ponudnik zbirnih prevozov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in 
 Hercegovini in Srbiji ter povečati tržne deleže v vseh drugih državah, kjer koncern   
 Intereuropa nastopa s svojimi podjetji,

• s koncentracijo pošiljk še dodatno povečati dinamiko prevozov,

• z uvedbo nove informacijske rešitve bomo našim kupcem in partnerjem zagotovili 
 sledljivost pošiljk.

Ekspresni promet
Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2009 povečali za odstotek. Največji delež 
prihodkov od prodaje ustvari družba na Hrvaškem (65 odstotkov), sledijo matična družba v 
Sloveniji s 25 odstotki, družba v BIH z 8 odstotki in družba v Srbiji z dvema odstotkoma. 

V Sloveniji, kjer je bil opazen največji premik v prodaji, je bilo veliko naporov vloženih v 
prestrukturiranje prodajnih segmentov in optimizacijo poslovanja. Načrtovane prihodke od prodaje 
sta dosegli tudi družbi na Hrvaškem in v Srbiji, medtem ko so slabše rezultate dosegli v družbi 
v BIH, kjer so bile izvedene številne aktivnosti za optimizacijo produkta. Na Hrvaškem in v BiH 
so potekale aktivnosti v smeri zmanjševanja izvajanja prevozov z lastnimi vozili in večanja deleža 
najetih izvajalcev (outsourcing). Tudi na Hrvaškem je bil zaključen projekt zagotavljanja sledljivosti.

Ključni cilji za leto 2011:

• dokončna implementacija nove informacijske podpore v Sloveniji, 

• razvoj distribucijskih storitev v državah, kjer je Intereuropa prisotna s svojimi družbami, 

• nadaljnja optimizacija postopkov, nadzor nad stroški in iskanje optimalnih rešitev 
 izvedbe, ki bodo ohranjali kakovost storitve na najvišji ravni.
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Železniški promet
Kljub temu, da smo v primerjavi z letom prej povečali čiste prihodke od prodaje za kar 26 
odstotkov, pri tem produktu nismo dosegli načrtovanih rezultatov. 

Železniški transport obvladujemo s povezano družbo Intereuropa-FLG d.o.o., Ljubljana, ki pa nima 
vpliva na poslovne prihodke, saj ima Intereuropa d.d. v njej 50-odstotni lastniški delež, preostalih 
50 odstotkov pa je v lasti avstrijskega podjetja Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH. 
Čisti prihodki od prodaje te družbe so ostali na enaki ravni kot leta 2009. 

Pri organizaciji železniških prevozov lahko izpostavimo še družbo TOV TEK ZTS, Užgorod, ki 
ustvarja pomemben delež čistih prihodkov od prodaje pri tem produktu. Ta družba je dosegla zelo 
dobre rezultate, saj je povečala čiste prihodke od prodaje železniških storitev za kar 44 odstotkov 
primerjavi z letom prej. Za načrti pa je zaostala družba v Rusiji. 

Ključni cilji za leto 2011:

• izkoriščanje sinergij delovanja med družbami koncerna, 

• nadaljnja rast železniških prevozov predvsem v Ukrajini in Rusiji,

• skrb za ohranjanje in nadgradnjo ravni znanja,

• izkoriščanje geostrateškega položaja na križišču petega in desetega koridorja. 

Načrti za leto 2011
V slovenskem delu koncerna je bilo veliko naporov vloženih v zagotavljanje stroškovne 
učinkovitosti in optimizacije poslovanja. Nadaljevali smo z izgradnjo novega informacijskega 
sistema za podporo produktom kopenskega prometa, ki bo prinesel večjo avtomatizacijo procesov 
in dvig produktivnosti znotraj podjetja, našim kupcem pa zagotovil boljšo sledljivost pošiljk. 
Pričakujemo, da bomo sadove tega dela želi v letu 2011, v naslednjih letih pa to informacijsko 
rešitev prenesli tudi v preostale družbe koncerna.

V letu 2011 načrtujemo 1-odstotno rast prihodkov od prodaje. Največji porast pričakujemo v 
železniškem prometu (v TOV TEK ZTS, Užgorod), rasli pa naj bi tudi na področju carinskih storitev, 
ekspresnega prometa in distribucije avtodelov. Zmanjšanje prihodkov od prodaje v cestnem 
prometu pa je posledica zmanjšanja števila vozil v Intereuropi Transport, d.o.o. in Intereuropi–East 
Ltd. 

Ker smo zelo vezani na trge zahodne Evrope, kjer je napovedana manjša gospodarska rast, po 
drugi strani pa poslujemo na trgih jugovzhodne Evrope, kjer ponekod kriza šele kaže svoj pravi 
obraz, se bomo morali še vedno boriti z gospodarsko krizo in njenimi posledicami.
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Interkontinentalni promet

Pri produktih pomorskega prometa, ki so predstavljali več kot polovični 
delež prodaje na poslovnem področju interkontinentalni promet, 
smo presegli načrtovane letne cilje čistih prihodkov od prodaje za 
5 odstotkov in izboljšali prodajne rezultate iz predhodnega leta. V 
avtomobilski logistiki smo tudi zaradi hitrejšega obrata vozil in manjše 
potrebe po skladiščenju zabeležili upad prihodkov, prav tako v 
letalskem prometu, kje pa je bil v drugi polovici leta opazen trend rasti.  
Predvsem v drugi polovici leta smo zaznali večji obseg povpraševanja po prekomorskih prevozih 
in uporabi celotne logistične verige. Podobno dobre rezultate smo dosegli tudi s produktom 
pomorske agencije, kjer smo v drugi polovici leta poslovali nad načrti in dosegli cilje za leto 2010. 
Trend rasti je bil opazen tudi v letalskem prometu. 

V strukturi prodaje je v primerjavi s predhodnim letom nastala največja sprememba v deležu 
ustvarjenih prihodkov na področjih pomorskega prometa in avtomobilske logistike. Delež 
pomorskega prometa je višji za 14 odstotnih točk, nasprotno pa je delež avtomobilske logistike za 
15 odstotnih točk upadel. 

Dogajanje na mednarodnem trgu nam vliva optimizem glede poslovanja v letu 2011. Opazno je 
oživljanje pomorskih blagovnih tokov, napovedana pa je tudi rast prodaje avtomobilov. 

Graf 8: Struktura čistih prihodkov od prodaje na poslovnem področju interkontinentalni promet

Pomorski promet
Med produkte pomorskega prometa uvrščamo konvencionalne tovore, polne in zbirne kontejnerje 
(FCL in LCL) ter RO-RO storitve, ki temeljijo na trajektnih prevozih. Sem sodi tudi dejavnost 
pomorske agencije, ki jo v Sloveniji opravlja družba Interagent, d.o.o., Koper.  

Pomorski promet je v letu 2010 predstavljal 23 odstotkov celotnih čistih prihodkov od prodaje v 
koncernu. Ta obseg je bil 5 odstotkov višji od načrtovanega. 

V Sloveniji smo prodajne cilje presegli za 7 odstotkov. Pri klasičnih pomorskih prevozih je 
prodaja za 9 odstotkov presegla načrtovano, kar je odraz dobrega poslovanja v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Na ravni koncerna so kontejnerski prevozi dosegli načrtovani obseg prodaje, v Sloveniji 
pa so bili 10 odstotkov nad načrti. Z RO-RO prevozi smo za cilji zaostali, saj je ladjar na naši 
najpomembnejši liniji iz Slovenije za Albanijo spreminjal pogoje servisa. Zato pa smo zabeležili večji 
premik blaga na kopenski cestni transport. 

V odvisnih družbah, kjer opravljamo storitve pomorskega prevoza, smo prodajne cilje presegli v 
Albaniji in Ukrajini, v okviru načrtov pa smo poslovali na Hrvaškem. Z našo prisotnostjo v vseh 
pristaniščih vzhodne jadranske obale smo vzpostavili primerno mrežo pomorskih poslovalnic, 
s katerimi celovito pokrivamo področje JV Evrope. Ključnega pomena ostaja še naprej krepitev 
sodelovanja s partnersko oziroma z agencijsko mrežo in celovitejše obvladovanje pomorske 
logistike.
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V pomorski agenciji smo leto zaključili po načrtih. Še posebej uspešno je bilo drugo polletje, ko 
smo pridobili kontejnerskega ladjarja z rednim tedenskim servisom za Koper. V letu 2010 smo 
ohranili vodilno mesto po številu zastopanih ladij v koprskem pristanišču, čeprav je bilo število 
prihodov ladij za prevoz avtomobilov nižje od predvidenega. Pri smernicah razvoja in poslovanja za 
leto 2011 ostajata v ospredju razvoj linijskega kontejnerskega servisa iz Daljnega vzhoda za Koper 
in ohranitev vodilne vloge pri zastopanih ladjah v koprskem pristanišču

V pomorskem prometu smo v koncernu za 5 odstotkov presegli 
načrtovane čiste prihodke od prodaje. Zelo dobro smo poslovali pri 
klasičnih in kontejnerskih tovorih, kjer smo tudi zabeležili pomembno rast 
glede na poslovno leto 2009.

Avtomobilska logistika
Avtomobilska logistika je v koncernu postala eden izmed najpomembnejših produktov, saj 
upravljamo več avtomobilskih terminalov v Sloveniji in na tujih trgih. Najpomembnejša sta ruski 
in slovenski trg. V Rusiji opravljamo tudi terminalske storitve, ki zajemajo pretovor avtomobilov 
in njihovo skladiščenje. V letu 2010 smo razvili storitev prevozov avtomobilov s pomočjo 10 
tovornih vozil. To področje ostaja pomembno tudi v Kopru, saj obvladujemo prek 30 odstotkov 
celotne količine vozil prek koprskega pristanišča. Zaradi hitrega obrata vozil na terminalu Čehov in 
posledično manjših prihodkov iz skladiščenja vozil smo v letu 2010 v koncernu zabeležili močan 
upad prihodkov. V slovenskem delu koncerna se srečujemo s spremembo uvoznih in izvoznih 
transportnih smeri naših ključnih komitentov. Ti vzpostavljajo lastno proizvodnjo v Evropi, kar 
pomeni tudi manj prekomorskega pretovora prek pristanišča Koper.

Kljub temu smo dosegli pomembne razvojne cilje. Na avtomobilskem terminalu v Čehovu smo 
razširili nabor kupcev in pridobili posle transporta avtomobilov. Povečuje se tudi zasedenost 
terminala. Z optimizmom nas navdajajo napovedi komitentov, da bodo količine prodanih vozil 
v Rusiji v letu 2011 bistveno višje. Srečujemo pa se z vse močnejšim pritiskom na cene naših 
storitev, kar posledično vpliva na nižje marže. 

Zračni promet
Na poslovanje zračnega prometa so vplivali različni dejavniki, povezani z globalno gospodarsko 
krizo. Otežene razmere na trgu so posledično negativno vplivale na naše poslovanje. V koncernu 
smo zaostali za načrtovanimi izhodišči, čemur so botrovale zelo nizke letalske voznine in upad 
letalskega prometa v regiji. Zmanjšalo se je povpraševanje po prevozu dražjih dobrin, ki zahtevajo 
hiter način transporta. Najbolje je poslovala enota v Srbiji, ki je prodajne cilje presegla za 21 
odstotkov. Največji obseg poslovanja še naprej dosegamo v Sloveniji s 65-odstotnim deležem 
ustvarjenih prihodkov od prodaje. 

Na trgu se srečujemo z vse večjo konkurenco in s prisotnostjo globalnih logističnih podjetij, kar 
dodatno drobi relativno zaprt krog komitentov in razpoložljivega tovora. Čeprav so ostajale na 
nizki ravni, so se voznine med letom poviševale in bile občutno višje od konkurenčnega zbirnega 
pomorskega kontejnerskega prevoza. V drugi polovici leta in predvsem v zadnjem četrtletju pa 
smo na večini trgov zaznali dvig povpraševanja po letalskih storitvah. Podobno so občutili tudi 
partnerji, ki so znatno povečali svoje komercialne aktivnosti pri pošiljkah za Balkan. Iz omenjenih 
razlogov pričakujemo v letu 2011 nadaljnji razvoj in rast v regiji JV Evrope. Velik poudarek bo 
predvsem na agresivnejši prodaji in celovitem obvladovanju kupcev.

V letalskem prometu smo kljub upadu prodajnih rezultatov zadovoljni z 
razvojem v družbah koncerna, saj smo zadržali in ponekod povečali tržne 
deleže. 

UPS
Storitve ekspresne dostave pošiljk izvajamo na področju Bosne in Hercegovine. Zaradi vpliva 
krize smo veliko pozornosti posvetili racionalizaciji stroškov in iskanju možnosti optimizacije 
dostave pošiljk na ozemlju države. Posebno pozornost smo namenili uvajanju novih IT programov 
in posledično povečanju produktivnosti. Prodajni rezultati so bili na ravni predhodnega leta in 
nekoliko pod načrtovanimi. Kljub temu smo zadržali tržni delež in se tako na področju Bosne in 
Hercegovine še naprej uvrščamo med tri najpomembnejše ponudnike ekspresne dostave pošiljk. 
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Načrti za leto 2011
Na področju interkontinentalnega prometa načrtujemo naslednje aktivnosti: 

• povečanje prodajnih aktivnosti za vse produkte in zaokrožitev potreb strank s celotnimi  
 logističnimi storitvami,

• pridobitev agenture zastopanja letalskega prevoznika v regiji in usklajeno delovanje med 
 družbami koncerna na področju letalskih storitev,

• nadaljnji razvoj avtomobilske logistike, s poudarkom na blagovnih tokovih prek 
 pristanišča Koper, tako pri uvozu kot izvozu, 

• okrepljen razvoj vseh pomorskih produktov v družbah koncerna, z osredotočenostjo na 
 prevoze polnih kontejnerjev in zbirnih pomorskih kontejnerjev na oseh V. in X.  
 Pan-evropskega transportnega koridorja,

• iskanje možnosti agencijskega zastopanja kontejnerskega ladjarja v pristaniščih vzhodne 
 obale Jadranskega morja, 

• krepitev partnerske mreže z obstoječimi in novimi globalnimi logističnimi podjetji ter 
 vključevanje vseh družb koncerna v enovito partnersko mrežo,

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

Logistične rešitve 

V okviru poslovnega področja logističnih rešitev smo na ravni koncerna 
ustvarili 24,9 milijona evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 
13 odstotkov čistih prihodkov koncerna. Ustvarjeni prihodki so 4 
odstotke manjši od rezultatov iz leta 2009. 

Poslovno področje logističnih rešitev zajema dva produkta:

• skladiščenje in distribucija in

• logistični projekti.

Ključna trga sta Slovenija in Hrvaška, ki predstavljata 80 odstotkov prodaje poslovnega področja. 
Na obeh trgih skupaj smo zabeležili 6-odstotni padec prodaje. Na poslovanje še vedno vpliva 
počasno okrevanje gospodarstva, pri čemer občutimo manjše premike v pozitivno smer pri gibanju 
blagovnih tokov in s tem povečanje zalog blaga v skladiščih.

Tudi v drugih državah, kjer smo prisotni s skladiščnimi zmogljivostmi, doživljamo znaten padec 
povpraševanja po logističnih rešitvah. V Rusiji opravljamo tudi terminalske storitve, ki obsegajo 
pretovor in skladiščenje avtomobilov. Prodaja družbe v Bosni in Hercegovini, ki predstavlja 
7-odstotni delež v strukturi prodaje logističnih rešitev, zaostaja s 3 odstotki za rezultati iz leta 
prej. Črnogorska družba ima 6-odstotni delež prodaje in zaostaja za 7-odstotkov. Srbska družba 
s 5–odstotnim deležem v prodaji logističnih rešitev se približuje ravni iz predhodnega leta in beleži 
4-odstotni upad. Struktura prihodkov od prodaje po državah se v primerjavi z letom 2009 ni 
bistveno spremenila. 

Področje logističnih rešitev zajema celovite storitve nabavne in prodajne logistike za vse blagovne 
skupine po zahtevah kupcev. Preprosto skladiščenje blaga z zasedanjem prostora za določen čas 
se vedno bolj umika ponudbi kompleksne logistike blaga na poti od proizvajalca do kupca. Zaradi 
spremenjenih zahtev na trgu logistike med dobaviteljem in kupcem razvijamo nove storitve, ki so 
tehnološko in informacijsko podprte.

Graf 9: Struktura čistih prihodkov prodaje na poslovnem področju logistične rešitve po državah 
v letu 2010
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Skladiščenje in distribucija
S storitvami skladiščenja in distribucije smo v letu 2010 ustvarili pretežni del prihodkov na 
področju logističnih rešitev. Skladiščenje kot eno izmed logističnih storitev Intereurope opravljamo 
na različnih lokacijah koncerna. Pri tem izrabljamo prednost prostorsko enakomerno razporejenih 
skladiščnih zmogljivosti, koncentriranih v velikih logističnih centrih. Skladišča so specializirana za 
posamezne skupine blaga, kot so nevarne snovi, prehrambeni izdelki v zahtevanih temperaturnih 
režimih in druge blagovne skupine s statusom domačega, carinskega ali trošarinskega blaga. 

Distribucija je namenjena ciljnemu trgu, ki zahteva vsakodnevno ali intervalno oskrbovanje 
strankinih ali ostalih prodajnih mest. V distribucijo sta vedno vključeni dve storitvi:  skladiščenje in 
razvoz, na željo kupca pa še drugi produkti.

Površina skladiščnih zmogljivosti po posameznih državah se je zaradi odprodaje nepremičnin v 
primerjavi z letom prej malenkostno zmanjšala in je v celoti znašala 261.400 m2. 

Logistični projekti
V koncernu Intereuropa smo v minulem letu nadgrajevali ponudbo celovitih in kompleksnih 
logističnih storitev. Razvijali smo naš način poslovanja s katerim po želji strank sestavimo 
logistično rešitev iz različnih koncernovih produktov (skladiščenje, zbirni promet, distribucija, 
pomorski promet, zračni promet...). K taki ponudbi vedno pristopimo z logističnimi projekti, ki so 
zelo kompleksni in zahtevajo veliko strokovnega znanja.

Logistični projekti so projektno vodeni, projektna skupina pa je sestavljena iz strokovnjakov obeh 
podjetij. Za učinkovito izvedbo logistične rešitve vzpostavimo sinhronizirano mrežo različnih 
aktivnosti v različnih delovnih postopkih v logistični verigi, kar nam omogoča dober pretok in 
izmenjavo informacij med subjekti v logistični verigi. Tak pristop zahteva partnerski odnos med 
kupcem in ponudnikom logističnih storitev, saj je le skupaj mogoče doseči dobre rezultate in 
učinkovito oskrbovalno verigo. Na področju izmenjave informacij in podatkov poslujemo skladno s 
standardom GS1.

Načrti za leto 2011
Na področju skladiščenja in distribucije načrtujemo predvsem: 

• razvoj integrirane informacijske podpore na področju logističnih rešitev,

• optimizacijo operativnih logističnih procesov za večjo produktivnost in boljšo 
 izkoriščenost logističnih kapacitet,

• prestrukturiranje kupcev v smeri višjega deleža tistih, ki jim nudimo celovito logistično 
 rešitev, 

• nadaljnjo specializacijo oziroma prilagajanje logističnih rešitev potrebam strank. 

Na področju logističnih projektov je ključni cilj nadaljevanje strokovnega dela v logističnih projektih 
za oblikovanje in izvajanje logistične rešitve po meri posameznega kupca. 

Graf 10: Struktura površine logističnih terminalov po državah koncerna Intereuropa 
konec leta 2010 (v %)
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Novi uporabniki 
naših storitev 
tudi na morju  
in v zraku    

V pomorskem prometu 
smo presegli načrtovane 
prodajne prihodke za 
5 odstotkov in pridobili 
nove večje stranke. 
Celotna prodaja področja 
interkontinentalni promet 
je bila zaradi upada 
avtomobilske logistike za 
petino nižja.
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analIza Poslovanja
 

Poslovna uspešnost koncerna 

Za koncern Intereuropa je leto minilo v znamenju finančne 
konsolidacije, prilagajanja strukture družb visokemu padcu 
prometa v letu 2009 in odprodaje premoženja z namenom 
zagotavljanja finančne stabilnosti matične družbe in 
koncerna kot celote. Brez upoštevanja slabitev sredstev in 
prodaj premoženja smo ustvarili za 1,6 milijona evrov višji 
poslovni izid iz poslovanja kot v predhodnem letu. 

V poslovanju koncerna se je odrazila tudi močna vpetost in odvisnost logistične dejavnosti od 
dogajanja v menjalnem sektorju. Ob znakih okrevanja se je gospodarska aktivnost po kriznem letu 
2009 v večini držav koncerna Intereuropa vrtela pri nekaj odstotkih nad ničlo.

Pri poslovnem delu smo bili v posameznih delih koncerna različno uspešni. Brez upoštevanja 
slabitev sredstev in prodaj premoženja smo ustvarili za 1,6 milijona evrov višji poslovni izid 
iz poslovanja, ki je bil v letu 2009 še negativen. V Sloveniji smo ob nižji prodaji s stroškovno 
racionalizacijo uspeli doseči za 3,5 milijona evrov boljši očiščen poslovni izid iz poslovanja. Za 
0,5 milijona evrov smo očiščen poslovni izid iz poslovanja povečali tudi v preostalih državah bivše 
Jugoslavije, če izvzamemo Hrvaško. Nižji rezultat smo zabeležili v Rusiji, na Hrvaškem in v Ukrajini, 
in sicer za 1,3, 0,8 in 0,4 milijona evrov. Zaradi nedoseganja načrtovanih poslovnih ciljev smo 
konec leta ustavili poslovanje v odvisni družbi TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev.

Pri finančnem delu poslovanja smo imeli višje odhodke za obresti (+0,8 milijona evrov), odhodke 
iz naslova ščitenj pred valutnimi in obrestnim tveganjem (+3,1 milijona evrov) in slabitve naložb v 
družbe zunaj skupine (+2,8 milijona evrov). Beležili smo večje prihodke iz pozitivnih tečajnih razlik 
(pri družbi v Rusiji), tako da smo dosegli za 0,9 milijona evrov boljši poslovni izid iz financiranja kot 
leta 2009, in sicer v višini –9,8 milijona evrov.

V matični družbi smo, podobno kot v letu 2009 tudi v letu 2010, beležili visoke odhodke zaradi 
prevrednotenja naložb v odvisne družbe, in sicer:

•  29,1 milijona evrov slabitev naložb v odvisne družbe,

•  13,7 milijona evrov slabitev terjatev za obresti v skupini in

•  2,2 milijona evrov slabitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Poleg tega smo opravili še večjo slabitev opredmetenih osnovnih sredstev v odvisni družbi v 
Moskvi, v višini 31,7 milijona evrov ter za 2,8 milijona evrov odpisov finančnih naložb na Hrvaškem.
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Prihodki od prodaje
Po visokem padcu prihodkov v predhodnem letu smo v letu 2010 dosegli skorajda enak nivo 
prihodkov od prodaje.

Na ravni koncerna in matične družbe smo dosegli znaten premik v strukturi prodaje. Ta se je 
povečala na poslovnem področju kopenski promet in zmanjšala na poslovnih področjih logistične 
rešitve in interkontinentalni promet. Natančnejši pregled prodajnih rezultatov po posameznih 
poslovnih področjih, skupinah storitev in trgih koncerna Intereuropa navajamo v poglavju Trženje in 
prodaja. 

Obseg prodaje koncerna je ostal skorajda enak kot leto prej, medtem ko smo v matični družbi 
zabeležili znižanje za nekaj manj kot 4 odstotke. Padec je bil delno tudi posledica znižanja 
prihodkov od prodaje zaradi prodaje nepremičnin.

Kljub skorajda enaki ravni prodaje so prihodki od prodaje na zaposlenega porasli zaradi  
zniževanja števila zaposlenih.

Graf 12: Gibanje prihodkov od prodaje na zaposlenega v koncernu in matični družbi 
od leta 2007 do 2010
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Poslovni odhodki
Struktura poslovnih odhodkov je v prikazanem obdobju razmeroma stabilna, največjo težo 
pa nosijo stroški storitev in stroški dela. Takšna struktura je tudi pričakovana, saj največji del 
prihodkov koncerna predstavljajo prihodki iz špedicijske dejavnosti. 

V skupini stroškov storitev so najpomembnejši direktni stroški storitev, ki predstavljajo 82 
odstotkov stroškov storitev (v letu 2009 80 odstotkov). 
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Graf 11: Gibanje prihodkov od prodaje koncerna in matične družbe od leta 2007 do 2010
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Poslovni izid iz poslovanja družbe

Graf 14: Gibanje poslovnega izida iz poslovanja koncerna in matične družbe od leta 2007 do 2010

Zaradi izkazovanja sredstev po pošteni vrednosti smo izkazali visoke prevrednotovalne odhodke 
zaradi slabitev osnovnih sredstev. Največje slabitve je izvedla družba Intereuropa – East Ltd., 
Moskva. Za lažjo primerjavo s predhodnimi leti smo leti 2009 in 2010 na grafu 13 prikazali tudi 
brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Glede na leto prej sta najbolj opazni spremembi deleža stroškov dela, ki se je znižal, in stroškov 
storitev, ki se je povečal. Ker je bila prodaja enaka kot leta 2009 in je večina stroškov storitev 
direktnih stroškov, nam to pove, da so se znižale marže. To je po eni strani posledica spremembe 
strukture prodaje, po drugi pa pritiska trga na znižanje cen naših storitev.

Absolutno znižanje stroškov dela je bilo večje kot povečanje stroškov storitev, zato beležimo 
povečanje poslovnega izida iz poslovanja, hkrati pa je dodana vrednost, očiščena vpliva drugih 
poslovnih prihodkov, upadla za 8 odstotkov.  

Poslovni izid iz poslovanja
Na poslovni izid iz poslovanja so v letih 2009 in 2010 bistveno vplivali prevrednotovalni poslovni 
odhodki. Za lažjo primerjavo s predhodnimi leti smo prihodke prikazali tudi z izločenim vplivom 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

2007 2008 2009* 2009 2010* 2010 

* izločeni prevred-
notovalni poslovni 
odhodki

Graf 13: Struktura poslovnih odhodkov kot delež v prihodkih od prodaje koncerna 
od leta 2007 do 2010
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Graf 15: Poslovni izid iz financiranja koncerna od leta 2007 do 2010

Graf 16: Poslovni izid iz financiranja matične družbe od leta 2007 do 2010
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Finančni prihodki in odhodki
Finančno upravljanje koncerna je v največji možni meri skoncentrirano v matični družbi. Poslovni 
izid iz financiranja je do leta 2007 izboljševal čisti poslovni izid koncerna, v naslednjih letih pa smo 
beležili presežek finančnih odhodkov nad finančnimi prihodki. Vzrok temu je bila sprememba v 
strukturi kapitala v korist dolžniškega kapitala, kar je prikazano tudi pri strukturi izkaza finančnega 
položaja koncerna v nadaljevanju.

Struktura izkaza finančnega položaja
Iz izkaza finančnega položaja koncerna Intereuropa je v obdobju 2007–2010 vidna velika dinamika 
v višini sredstev v lasti koncerna. V letu 2007 se je bilančna vsota koncerna povečala za 41 
odstotkov ali 119 milijonov evrov, v letih 2008 in 2009 pa še za 11 odstotkov in 8 odstotkov. V 
največji meri gre za povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, z organsko rastjo in s prevzemom 
družbe Zetatrans A.D. Podgorica v letu 2007. 

V letu 2010 smo slabili vrednost osnovnih sredstev v višini 34 milijonov evrov in odprodali za 
12 milijonov evrov opredmetenih osnovnih sredstev. Med sredstvi je opazno tudi zmanjševanje 
dolgoročnih finančnih naložb.

Hitra rast sredstev koncerna je bila financirana predvsem z dolžniškim kapitalom prek matične 
družbe. Med obveznostmi do virov sredstev je najbolj izrazito povečanje finančnih obveznosti.  
Le-te so se v letu 2007 povečale za 221 odstotkov ali 111 milijonov evrov, v letu 2008 pa še za 
38 odstotkov oziroma 61 milijonov evrov. Delež kratkoročnih finančnih obveznosti je konec leta 
2008 znašal 59 odstotkov, zato smo v letu kasneje začeli z aktivnostmi za refinanciranje finančnih 
obveznosti. V letu 2010 smo dokončno refinancirali naše finančne obveznosti in delež kratkoročnih 
finančnih obveznosti znižali na 15 odstotkov. S pomočjo prodaj premoženja smo v letu 2010 
zmanjšali zadolženost za 18,3 milijona evrov.
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Graf 18: Struktura obveznosti do virov sredstev koncerna od leta 2007 do 2010 

Spremembe v bilanci stanja družbe Intereuropa d.d. Koper, v obdobju 2007–2010, so podobne 
kot pri koncernu. Rast opredmetenih osnovnih sredstev ni tako izrazita kot na ravni koncerna, je 
pa toliko bolj izrazita rast kratkoročnih finančnih naložb, s katerimi je matična družba financirala 
rast sredstev odvisnih družb. V letu 2009 smo izvedli dokapitalizacijo odvisne družbe Intereuropa 
– East Ltd., Moskva, v višini 58 milijonov evrov in slabitev naložb v odvisne družbe v višini 60 
milijonov evrov. Prevrednotenje zemljišč v lasti družbe na pošteno vrednost je vrednost osnovnih 
sredstev povečalo za 57 milijonov evrov, v enaki višini pa tudi kapital. V letu 2010 smo dodatno 
oslabili naložbe v odvisne družbe, kar je vidno v zmanjšanju naložb in posojil v odvisne družbe.

Graf 17: Struktura sredstev koncerna od leta 2007 do 2010
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Tabela 9 l

struktura izkaza finančnega položaja koncerna od leta 2007 do 2010 (absolutne vrednosti )             (v 1000 EUR) 
 

 2007 2008 2009 2010

SREDSTVA 408.571 451.678 489.270 425.428

A. DOLGOROČNA SREDSTVA, od tega 320.187 356.584 406.821 351.801

Opredmetena osnovna sredstva 285.086 330.861 377.910 322.865

Dolgoročne finančne naložbe 13.979 6.807 4.034 3.896

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, od tega 88.384 95.094 82.449 73.627

Kratkoročne poslovne terjatve 74.019 71.632 63.080 56.303

Denarna sredstva 8.380 8.508 5.318 12.216

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 408.571 451.678 489.270 425.428

A. KAPITAL 186.154 169.360 188.804 148.163

B. DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI, od tega 84.636 95.647 132.141 196.507

Dolgoročne finančne obveznosti 77.796 91.112 109.215 175.765

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, od tega 137.781 186.671 168.326 80.758

Kratkoročne finančne obveznosti 83.752 131.942 115.946 31.098

Kratkoročne poslovne obveznosti 51.691 53.114 52.325 49.297
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Graf 19: Struktura sredstev matične družbe od leta 2007 do 2010

Med obveznostmi do virov sredstev je najbolj izrazito povečanje finančnih obveznosti. Po rasti v 
obdobju 2007–2009 smo v letu 2010 z odprodajo premoženja znižali finančne obveznosti matične 
družbe za 6 odstotkov oziroma za 11 milijonov evrov. 

Delež kratkoročnih finančnih obveznosti je konec leta 2008 znašal 65 odstotkov, v letu 2009 15 
odstotkov, po končanem refinanciranju posojil konec leta 2010 pa 10 odstotkov. 

* izločene naložbe v 
skupini v povezavi 
s postopkom do-
kapitalizacije odvisne 
družbe Intereuropa 
– East Ltd., Moskva, 
v višini 33,8 milijona 
evrov

Graf 20: Struktura obveznosti do virov sredstev matične družbe od leta 2007 do 2010

* izločene ostale 
obveznosti 
v povezavi z 
dokapitalizacijo 
družbe 
Intereuropa – East 
Ltd., Moskva, v 
višini 33,8 milijona 
evrov.
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Tabela 10 l

struktura izkaza finančnega položaja matične družbe od leta 2007 do 2010 (absolutne vrednosti)   (v 1000 EUR)

 2007 2008 2009 2010

SREDSTVA 313.071 359.850 410.132 313.950

A. DOLGOROČNA SREDSTVA, od tega 253.616 245.878 284.564 254.628

Opredmetena osnovna sredstva 104.739 109.650 162.893 146.353

Dolgoročne finančne naložbe, od tega 133.629 124.400 106.623 90.934

Delnice in deleži v družbah v skupini 84.149 83.041 82.032 50.797

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, od tega 59.455 113.971 125.568 59.321

Kratkoročne poslovne terjatve 35.791 36.881 38.806 25.795

Kratkoročne finančne naložbe 22.147 71.575 82.332 33.337

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 313.071 359.850 410.132 313.950

A. KAPITAL 159.127 152.311 136.675 88.398

B. DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI, od tega 49.231 65.222 111.682 181.549

Dolgoročne finančne obveznosti 46.540 62.412 95.343 166.862

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, od tega 104.713 142.316 161.776 44.003

Kratkoročne finančne obveznosti 73.381 115.768 101.237 18.460

Kratkoročne poslovne obveznosti 29.455 26.434 60.539 25.543
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Na rezultate leta 2010 so pomembno vplivali konec upada gospodarske 
aktivnosti in naše aktivnosti za optimizacijo procesov ter hkrati prilagoditev 
višine sredstev na poštene vrednosti, kar se izkazuje skozi visoke 
prevrednotovalne odhodke zaradi slabitev opredmetenih osnovnih sredstev  
ter finančnih naložb v družbe v skupini (v matični družbi).

Analiza denarnega toka
Na ravni koncerna smo ustvarili 27,0 milijonov evrov denarnega izida iz poslovanja, kar je za 52 
odstotkov več kot v letu 2009. Trend rasti denarnega izida iz poslovanja koncerna Intereuropa se 
tako nadaljuje. V okviru naložbenih aktivnosti je prevladovalo dezinvestiranje, pri čemer smo ustvarili 
13,1 milijona evrov pozitivnega denarnega izida iz naložbenja. Po pokritju negativnega denarnega 
izida iz financiranja v višini 33,1 milijona evrov so družbe koncerna imele konec leta za 6,9 milijona 
evrov več denarnih sredstev kot konec leta 2009.

Matična družba je ustvarila 6,0 milijonov evrov denarnega izida iz poslovanja, kar je za 0,2 milijona 
evrov več kot v letu prej. Pri  naložbenih aktivnostih je prevladovalo dezinvestiranje in ustvarili smo 
18,4 milijona evrov pozitivnega denarnega izida iz naložbenja. Ustvarjen pozitivni denarni izid iz 
poslovanja in naložbenja smo porabili za pokrivanje negativnega denarnega izida iz financiranja v 
višini 24,9 milijona evrov, ki je nastal zaradi vračil glavnic in plačil obresti za najeta posojila.  

Tabela 12 l

denarni tok za leta od 2007 do 2010         (v 1000 EUR) 

Tabela 11 l

Podatki o poslovanju za leta od 2007 do 2010                    (v 1000 EUR)

 Koncern   Matična družba

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Čisti prihodki od prodaje 235.499 257.697 191.117 190.624 143.386 141.551 99.986 96.428

EBITDA 27.337 27.864 15.136 21.554 6.959 4.443 1.828 9.961

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

EBIT 14.165 13.196 -50.638 -27.195 2.174 -292 -16.953 2.453

   delež v prodaji 6,0% 5,1% -26,5% -14,3% 1,5% -0,2% -17,0% 2,5%

očiščen EBIT* 7.740 5.273 -1.513 137 1.172 -707 -2.981 18

   delež v prodaji 3,3% 2,0% -0,8% 0,1% 0,8% -0,5% -3,0% 0,0%

Čisti poslovni izid 26.477 3.688 -53.907 -39.193 19.383 3.265 -71.352 -46.398

   delež v prodaji 11,2% 1,4% -28,2% -20,6% 13,5% 2,3% -71,4% -48,1%

Sredstva 408.571 451.678 489.270 425.428 313.071 359.850 410.132 313.950

ROA 7,6% 0,9% -11,5% -8,6% 7,2% 1,0% -18,5% -12,8%

Kapital 186.154 169.360 188.804 148.163 159.127 152.311 136.675 88.398

ROE 15,5% 2,1% -26,2% -20,8% 12,7% 2,1% -39,6% -34,2%

Naložbe v osnovna sredstva 111.460 60.494 25.301 2.008 31.425 8.155 860 549

Število zaposlenih konec leta 2.671 2.793 2.496 2.232 972 954 829 773

*izločeni drugi poslovni prihodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

                 Koncern               Matična družba   

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Denarni izid iz poslovanja 11.637 13.641 17.770 26.950 4.995 1.418 5.741 5.959

Denarni izid iz naložbenja -105.926 -50.257 -14.702 13.069 -88.165 -44.955 -18.124 18.434

Denarni izid iz financiranja 99.554 35.834 -9.537 -33.114 82.620 42.863 10.068 -24.863

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

Tečajne razlike na denarna sredstva 46 243 418 -7 -32 0 0 0

Denarni izid v obdobju 5.311 128 -3.190 6.898 -582 -7 546 -470

Podatki o poslovanju
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dElnIca In lastnIŠKa stRUKtURa   

Slovenski kapitalski trg je v letu 2010 še vedno deloval  
pod vtisom posledic finančne in gospodarske krize.  
Z njo povezana negotovost, ki je povzročila upad 
zaupanja vlagateljev, je negativno vplivala tudi na 
likvidnost vrednostnih papirjev. Zdrs tečajev in nizek 
promet z delnicami sta glavni značilnosti, ki veljata tudi za 
Intereuropino delnico. 

Delnica družbe Intereuropa d.d.

• Osnovni kapital znaša 7.902.413 kosovnih delnic IEKG.

• Začetek trgovanja z delnico na Ljubljanski borzi sega v leto 1998.

• V Prvo borzno kotacijo je bila delnica uvrščena leta 2005.

Tabela 13 l

Ključni podatki o delnici IEKg

 2007 2008 2009 2010

Število delnic 7.902.413 7.902.413 7.902.413 7.902.413

Število lastnih delnic 0 18.135 18.135 18.135

Podatki o trgovanju        

Knjigovodska vrednost delnice v EUR (31.12.) 20,14 19,32 17,34  11,21

Enotni tečaj v EUR (31.12.)  37,93 8,73 5,65 3,90*

Tehtani povprečni tečaj v EUR 40,19 31,81 6,85 4,49

Najvišji tečaj v EUR 51,07 40,00 10,45 5,96

Najnižji tečaj v EUR 26,11 7,89 5,2 3,35

Tržna kapitalizacija v tisoč EUR 299.739 68.988 44.649 30.819

Promet v tisoč EUR 70.398 16.551 6.621 1.774

Kazalniki        

Čisti dobiček na delnico v EUR 2,45 0,39 -9,05 -5,88

Denarni tok na delnico v EUR 2,21 0,40 -8,48 -5,23

Bruto dividenda na delnico v EUR 0,83 0,58 0,00 0,00

P/BV 1,88 0,45 0,33 0,35

P/CF 17,14 21,63 -0,67  -0,75

P/E 15,46 22,37 -0,62  -0,66

Kapitalski donos 48,7% -77,0% -35,3% -31,0%

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

Skupni donos 51,7% -75,5% -35,3% -31,0%

* Ljubljanska Borza je z uvedbo novega trgovalnega sistema Xetra v decembru 2010 »Enotni tečaj« zamenjala z »Zaključnim tečajem«.

Pojasnila:
Knjigovodska vrednost = kapital / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
Tržna kapitalizacija = enotni tečaj ob koncu leta x število delnic, ki kotirajo na borzi
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
Denarni tok na delnico = (čisti dobiček – dividende+amortizacija) / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
P/BV = enotni tečaj ob koncu leta / knjigovodska vrednost delnice
P/CF = enotni tečaj ob koncu leta / denarni tok na delnico
P/E = enotni tečaj ob koncu leta / čisti dobiček na delnico
Kapitalski donos = porast enotnega tečaja v enem letu
Dividendni donos = bruto dividenda / enotni tečaj ob koncu leta
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Trgovanje z delnico IEKG v letu 2010

Vrednost Intereuropine delnice se je med letom gibala v vrednostnem intervalu med 3,35 evra in 
5,96 evra za delnico. Ob zelo skromnem letnem prometu je izgubila 31,0 odstotkov svoje tržne 
vrednosti ter leto zaključila pri vrednosti 3,90 evra. Slovenski »blue chip« indeks SBITOP je doživel 
nekoliko blažji padec in v enakem obdobju izgubil 13,5 odstotka vrednosti.

Graf 21: Gibanje enotnega tečaja delnice IEKG in indeksa SBITOP v letu 2010

Graf 22: Promet z Intereuropino delnico v letu 2010

Lastnika je med letom zamenjalo 423.704 delnic. Skupni promet z delnico je znašal 1.774 tisoč 
evrov, povprečni dnevni promet pa 7 tisoč evrov, kar predstavlja le 27 odstotkov prometa v letu 
2009. Poleg splošnega umirjenega vzdušja na kapitalskem trgu je med razlogi za nizek promet 
tudi dejstvo, da vlagatelji še čakajo na razvoj dogodkov v zvezi z oblikovanjem Slovenskega 
logističnega holdinga ali z drugo obliko povezovanja z morebitnim novim strateškim partnerjem.

Število delničarjev se je zmanjšalo za 380, največ med fizičnimi osebami, 
katerih število se je zmanjšalo za 6 odstotkov.
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Kontakt za področje odnosov s finančnimi javnostmi
Mateja Tevž

Služba kontrolinga

Intereuropa d.d.

Vojkovo nabrežje 32

6000 Koper
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Lastniška struktura družbe

Konec leta je znašal lastniški delež desetih največjih delničarjev Intereurope 60,0 odstotkov, kar je 
za 0,9 odstotne točke več kot leto prej. Med letom smo v delniški knjigi pri njih zabeležili naslednje 
spremembe:

• Abanka Vipa, d. d., je z dodatnimi nakupi 49.642 delnic IEKG povečala svoj lastniški 
 delež na 2,9 odstotka in postala sedma največja delničarka družbe.

• Družba Interfin naložbe, d. d., je z dodatnimi nakupi 14.282 delnic IEKG povečala svoj  
 lastniški delež na 1,6 odstotka in postala deseta največja delničarka družbe.

Tabela 14 l

Prvih deset največjih delničarjev na dan 31. 12. 2010 

Zap.št. Delničar število delnic delež 
  31. 12. 2010 31. 12. 2010

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

2. Kapitalska družba d.d. 719.797 9,1%

3. Slovenska odškodninska družba d.d. 474.926 6,0%

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

5. NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d. 304.312 3,9%

6. NLB d.d. 240.000 3,0%

7. Abanka Vipa d.d. 230.942 2,9%

8. Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 2,7%

9. Delniški VS Triglav Steber I d.d. 152.482 1,9%

10. Interfin naložbe d.d. 127.508 1,6%

Na lestvici največjih desetih delničarjev ob zaključku leta v primerjavi s 
stanjem konec predhodnega leta skorajda ni sprememb. Svoj lastniški delež 
sta nekoliko povečali Abanka Vipa, d. d., in Interfin naložbe, d. d.

Med letom se je število delničarjev zmanjšalo za 6 odstotkov. Na 31. 12. 2010 je bilo v delniško 
knjigo vpisanih 6.101 delničarjev. Delež tujih vlagateljev je na zadnji dan leta znašal 2,3 odstotka, 
kar je 0,4 odstotne točke več kot leto prej.

Graf 23: Lastniška struktura navadnih delnic Intereurope na dan 31. 12. 2010
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Lastništvo delnic med člani uprave in nadzornega sveta

Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave, in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 
na dan 31. 12. 2010 nista bila imetnika delnic družbe Intereurope d.d.

Tabela 15 l 
 
 Število delnic IEKg v lasti članov nadzornega sveta na dan 31. 12. 2010 

 
  Število delnic Delež v %

Bruno Korelič  10 0,000

Maksimilijan Babič  100 0,001

Nevija Pečar  4.185 0,053

mag. Maša Čertalič  99 0,001

Odobreni kapital

Delničarji so na svoji redni letni skupščini dne 1. 7. 2010 sprejeli sklep o spremembi statuta družbe 
Intereuropa d.d. v točki 5.13, ki upravo pooblašča, da v roku petih let po vpisu te spremembe 
statuta v sodni register brez posebnega sklepa skupščine, vendar ob soglasju nadzornega sveta 
družbe, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke do višine polovice osnovnega 
kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa na 22. skupščini družbe, kar predstavlja nominalni 
znesek 16.488.092,56 evra (odobreni kapital). Družba Intereuropa d.d. ima na dan 31.12. 2010 za 
16.488.092,56 evra odobrenega in neizkoriščenega kapitala.

Dividendna politika

Pospešenemu investicijskemu ciklusu v letih 2006–2009 je sledila potreba po dodatnih finančnih 
sredstvih za dokončanje investicij. Zato so se delničarji že v letu 2009 na predlog uprave odločili, da 
družba ne izplača dividend za leto 2008. Poleg tega so se učinki gospodarske krize v letu 2009 že 
odrazili tudi v negativnem čistem poslovnem izidu družbe. Glede na negativen čisti poslovni izid v 
letu 2009 ter izpostavljenost likvidnostnemu tveganju v letu 2010, skupščina delničarjev v letu 2010 
delitve dobička ni obravnavala.

Uprava družbe bo ponovno opredelila dividendno politiko po preveritvi uresničevanja zastavljenih 
strateških ciljev iz strateškega poslovnega načrta koncerna Intereuropa do leta 2014 in po 
izboljšanju poslovnih rezultatov. 

Komuniciranje z vlagatelji 

Strategija komuniciranja družbe sledi načelu transparentnega komuniciranja in enakovredne,  
pravočasne obveščenosti vseh deležnikov. Delničarji imajo odločilen vpliv na strateške  odločitve in 
usmeritve poslovanja, zato pojmujemo redno in odkrito komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi 
delničarji kot pravo pot do krepitve poslovnega uspeha. 

Pri komuniciranju z obstoječimi in potencialnimi vlagatelji uporabljamo naslednja orodja:  

• redne skupščine delničarjev,  

• udeležbe na konferencah doma in v tujini,  

• redne predstavitve družbe na konferencah za vlagatelje v finančnih središčih doma in  v  
 tujini,  

• novinarske konference ob objavi poslovnih rezultatov in drugih cenovno občutljivih 
 informacij, 

• redno komuniciranje prek sistema SEOnet,  

• redno komuniciranje s finančnimi mediji,  

• interno glasilo »Interglas za delničarje«, 

• spletne strani družbe,  

• e-novice.

Pripombe in predloge delničarjev zbiramo na elektronskem naslovu info@intereuropa.si.



54 Poslovno poročilo

Izjava o UPRavljanjU dRUžbE 

Korporativno upravljanje Intereurope d.d. in koncerna Intereuropa temelji na načelih politike 
upravljanja matične družbe in koncerna ter na določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. 
Politika upravljanja predstavlja izhodišče delovanja vseh organov korporativnega upravljanja 
koncerna. Obenem je tudi zaveza za zagotavljanje transparentnosti v sistemu vodenja in 
upravljanja. 

Upravljanje obvladujoče družbe in večine odvisnih družb poteka po dvotirnem sistemu, prek 
uprave in nadzornega sveta. Naloge in pristojnosti posameznih organov korporativnega upravljanja 
so opredeljene v statutu družbe ter poslovnikih posameznih organov, ki so dostopni na spletni 
strani družbe, v rubriki Upravljanje družbe. Vodilo korporativnega upravljanja predstavlja poleg 
Kodeksa upravljanja javnih delniških družb tudi Politika upravljanja, ki sta jo lani sprejela uprava in 
nadzorni svet in je objavljena na spletni strani www.intereuropa.si, v rubriki Za vlagatelje (podstran 
Upravljanje družbe). 

Skupščina delničarjev 

Skupščina delničarjev v letu 2010
Delničarji Intereurope d.d. so se lani sestali na 22. skupščini, ki je potekala 1. 7. 2010. Na njej  je 
bilo navzočega 59,81 odstotka osnovnega kapitala. 

Skupščina je sprejela naslednje pomembnejše sklepe: 

seznanila se je z Letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2009, z mnenjem revizorja 
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega Letnega poročila za leto 
2009 ter načinu in obsegu preveritve vodenja družbe v letu 2009, ki ga je predložil nadzorni 
svet;

odločala je o odobritvi dela nadzornega sveta in uprave družbe Intereuropa d.d. v poslovnem 
letu 2009; 

odločala je o spremembi statuta družbe, predvsem zaradi uskladitve z določbami Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ter zaradi vpisa pooblastila 
upravi, da lahko v obdobju petih let poveča osnovni kapital družbe do višine polovice 
osnovnega kapitala;  

seznanila se je z novimi člani nadzornega sveta (predstavniki delavcev) ter z vložitvijo tožbe 
zoper bivše člane uprave; 

za poslovno leto 2010 je za revizorja družbe imenovala revizijsko hišo Ernst & Young, 
Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklepi skupščine so v celoti dostopni na spletnem mestu družbe www.intereuropa.si, na podstrani 
Za vlagatelje, v rubriki Skupščina. 

Temelji delovanja in način sklica 
Osnovna funkcija skupščine delničarjev kot najvišjega organa družbe je omogočiti neposredno 
uresničevanje pravic delničarjev pri zadevah družbe. Njeno delovanje urejajo Zakon o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), statut družbe in poslovnik o delu skupščine, ki je 
objavljen na spletnem mestu družbe, na podstrani Za vlagatelje. 

Skupščino običajno enkrat letno skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega 
sveta ali na zahtevo delničarjev. Delničarji Intereurope d.d. so o sklicih skupščine obveščeni 
pravočasno z objavo sklica v dnevnem časopisju, na spletni strani družbe Intereuropa d.d., 
intranetih straneh in preko SEOnet objave na Ljubljanski borzi d.d.. 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je od dneva sklica do 
dneva zasedanja skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kopru, v sistemu SEOnet 
Ljubljanske borze in na spletnem mestu www. intereuropa.si na podstrani Za vlagatelje.  
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Pogoji za udeležbo in komuniciranje z delničarji 
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, 
vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško 
depotni družbi, d.d., Ljubljana ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno 
prijavijo v zakonitem roku. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. 
Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Intereuropa d.d. spodbuja aktivno udeležbo čim večjega števila malih delničarjev na skupščini, 
zato ob objavi sklica skupščine poleg ostalega gradiva objavi tudi vzorce prijave in pooblastila. 
Korporativna spletna stran vsebuje tudi rubriko Za vlagatelje, kjer so malim delničarjem in drugim 
vlagateljem poleg informacij o skupščini delničarjev sproti na voljo  informacije o upravljanju družbe 
in letna ter medletna poročila. 

O sprejetih sklepih skupščine so delničarji takoj po končanem zasedanju seznanjeni na spletnih 
straneh družbe, intranetu in SEOnetu Ljubljanske borze. 

O komuniciranju z delničarji in s potencialnimi vlagatelji poročamo tudi v poglavju Delnica in 
lastniška struktura ter v poglavju Komuniciranje s ključnimi javnostmi v Trajnostnem poročilu. 

 

Nadzorni svet 

Sestava nadzornega sveta 
Statut družbe Intereuropa d.d. določa sedemčlansko sestavo nadzornega sveta, od tega  so 
štirje člani nadzornega sveta predstavniki delničarjev, trije pa predstavniki zaposlenih. Izvoljeni so 
za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese 
delničarjev, voli skupščina. Predstavnike zaposlenih izvoli svet delavcev ter skupščino o njihovi 
izvolitvi le seznani.

člani nadzornega sveta  Intereurope d.d. v letu 2010

Zap.št.

1. 
 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 
 

7. 

Ime in priimek

Bruno  Korelič 
 

mag. Tadej Tufek 

Vinko Može 

mag. Maša Čertalič 

Nevija Pečar 

Maksimilijan Babič 
 

Ljubo Kobale 

Leto rojstva

1944 
 

1975 

1948 

1976 

1957 

1950 
 

1962 

Funkcija v nadzornem 
svetu

Predsednik nadzornega 
sveta – predstavnik 
kapitala

Član nadzornega sveta – 
predstavnik kapitala

Član nadzornega sveta – 
predstavnik kapitala

Članica nadzornega sveta 
– predstavnica kapitala

Članica nadzornega sveta 
– predstavnica zaposlenih

Namestnik predsednika 
nadzornega sveta – 
predstavnik zaposlenih

Član nadzornega sveta – 
predstavnik zaposlenih

Izobrazba

Univerzitetni diplomirani 
ekonomist 

Mag. znanosti s področja 
ekonomije in poslovnih ved

Univerzitetni diplomirani 
inženir gradbeništva

Mag. znanosti transportno-
logističnega managementa

Srednja ekonomska šola 

Gimnazijski maturant 
 

Komercialist  

Zaposlitev

Upokojenec  
 

Predsednik uprave Adria 
Airways d.d. Ljubljana*

Aerodrom Ljubljana d.d. 

Luka Koper d.d. 

Intereuropa – Filiala Koper 

Intereuropa – Filiala Mejna 
odprava 

Intereuropa Filiala Celje – 
PE Maribor

Druge pomembnejše 
funkcije

Član nadzornega sveta – 
Petrol d.d., Ljubljana 

Član nadzornega sveta  
Banke Celje d.d.

Član skupščine Kad d.d. 
Ljubljana

 

Predsednica sindikata ŠAK 
– KS 90

Predsednik Sveta delavcev 
v družbi Intereuropa d.d. 

 

Mandatno 
obdobje

11. 4. 2009 
 

10. 9. 2009 

30. 7. 2009 

10. 9. 2009 

19. 11. 2009 

19. 11. 2009 
 

19. 11. 2009 

 

11. 4. 2013 
 

10. 9. 2013 

30. 7. 2013 

10. 9. 2013 

19. 11. 2013 

19. 11. 2013 
 

19. 11. 2013 

Delovanje v letu 2010
Nadzorni svet Intereurope d.d. je vse leto deloval v nespremenjeni sestavi. Sestal se je na sedmih 
rednih sejah. Skladno s svojimi temeljnimi nalogami nadzora nad vodenjem poslov družbe in nad 
upravljanjem koncerna je: 

redno spremljal poslovanje družbe, skladno s strateškimi usmeritvami in cilji, 

obravnaval letno poročilo in trimesečna poročila uprave o poslovanju koncerna    
Intereuropa, 

podal soglasje k Strateškemu poslovnemu načrtu uprave koncerna Intereuropa za   
obdobje 2010 - 2014 in spremljal njegovo uresničevanje, 

imenoval Tatjano Vošinek Pucer za namestnico predsednika uprave Intereurope d.d., 

sprejel Politiko upravljanja družbe. 

Poleg naštetih pomembnejših aktivnosti je nadzorni svet skupaj z upravo podal stališče do 
morebitne ustanovitve logističnega holdinga, v katerem je izrazil pomisleke glede omenjenega 

*predsednik uprave do 14. 1. 2011
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projekta ter pripravljenost sodelovati pri nadaljnjih poglobljenih analizah projekta. Stališče je bilo 
javno objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze in posredovano medijem.

Delovanje nadzornega sveta je celoviteje predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta. 

Revizijska komisija 
Revizijska komisija nudi nadzornemu svetu strokovno podporo in svetovanje pri najzahtevnejših 
odločitvah v zvezi z nadziranjem vodenja poslov in uresničevanjem vizije, poslanstva in strateških 
ciljev družbe. 

V  letu 2010 so revizijsko komisijo sestavljali: 

 mag. Tadej Tufek – predsednik,

 Nevija Pečar,

 Bruno Korelič,

 Alfio Kocjančič – zunanji strokovnjak. 

Revizijska komisija je delovala skladno s cilji in z nalogami, določenimi v Zakonu o gospodarskih 
družbah, Politiki upravljanja družbe Intereuropa d.d., Ustanovni listini in v Poslovniku o delu 
revizijske komisije. Sestala se je na šestih sejah. O vsebinah, ki jih je obravnavala, je na vsaki seji 
pripravila zapisnik, ki ga je posredovala v obravnavo nadzornemu svetu.  

Delovanje revizijske komisije je podrobneje predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta.

Pristojnosti, način delovanja in nagrajevanje 
Pristojnosti, vodenje in način delovanja nadzornega sveta določajo ZGD-1, statut družbe in 
poslovnik o delu nadzornega sveta. V lani sprejeti Politiki upravljanja družbe Intereuropa d.d. so 
opredeljene zaveze nadzornega sveta pri upravljanju družbe, ki v ospredje postavljajo vzpostavitev 
sistema ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti njegovih članov. Vsi člani nadzornega 
sveta so marca 2010 podpisali izjavo, v kateri so se opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke 
C.3 priloge C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter izjavo o usposobljenosti za delo v 
nadzornem svetu. Izjava je objavljena na Intereuropini spletni strani, v razdelku O nas, na podstrani 
Vodstvo družbe.  

Seje, na katerih se sestaja nadzorni svet in na njih sprejema odločitve v obliki sklepov, morajo biti 
sklicane vsaj enkrat v četrtletju. Nadzorni svet za vsako leto oblikuje načrt svojih aktivnosti, kjer 
opredeli predvidene vsebine in termine sej nadzornega sveta. O svojem delu  delničarjem poroča 
v pisnih poročilih skupščini. Za udeležbo na sejah članom pripada sejnina v zneskih po sklepu 
skupščine z dne 10. 4. 2009 in sicer: 

  članom nadzornega sveta 330,00 evrov bruto na sejo,

  predsedniku nadzornega sveta 429,00 evrov bruto na sejo,

  članom komisije nadzornega sveta 231,00 evrov bruto na sejo,

  predsedniku komisije nadzornega sveta 300,30 evrov bruto na sejo. 

Podatki o nagrajevanju nadzornega sveta v letu 2010 so objavljeni v Računovodskem poročilu 
obvladujoče družbe Intereuropa d.d., v pojasnilu 26. Po določilih statuta člani nadzornega sveta 
ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.  
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Uprava

Uprava obvladujoče družbe Intereuropa d.d.

Dvočlanska uprava je v letu 2010 ves čas delovala v enaki sestavi: mag. Ernest Gortan, 
predsednik uprave, in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave, ki jo je nadzorni 
svet na to funkcijo imenoval 24. 5. 2010. Pred tem je bila prokuristka družbe (v obdobju od 14. 
12. 2009 do 23. 5. 2010). 

Predstavitev uprave: 

 mag. Ernest Gortan, predsednik uprave

• leto rojstva 1968, 

• univ. dipl. inž. elektrotehnike in magister managementa (Poslovna šola Bled)

• opravljal vodstvene in vodilne funkcije na področju trženja in logistike v družbah Secom, 
 d.o.o. in Luka Koper, d.d., ter bil predsednik uprave družbe BTC Terminal Sežana , d.d.

• mandatno obdobje od 10. 6. 2009 do 10. 6. 2014  

• odgovoren za poslovna področja špedicije in logistike v obvladujoči družbi in v 
 povezanih družbah, za kakovost, za pravno službo, sektor za kadrovske in splošne  
 zadeve, za službo notranje revizije ter službo za odnose z javnostmi.

 Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave

• leto rojstva 1964, univ. dipl. ekonomistka (Ekonomska fakulteta Ljubljana)

• opravljala vodstvene in vodilne funkcije na področju prodaje in investicij v družbah 
 Iplas, n.sol.o., R & P Express d.o.o. in Vipta d.o.o. ter naloge kriznega menedžmenta v  
 družbah Preskrba, d.d., Sežana in Emona Obala, d.d., Koper

• mandatno obdobje od 24. 5. 2010 do 24. 5 2015

• odgovorna za finančno področje, področje investicij in nepremičnin ter informacijske 
 podpore 

Delovanje v letu 2010
Uprava je vodila družbo in koncern skladno s sprejetimi poslovnimi in strateškimi usmeritvami. 
Cilje družbe je uresničevala odgovorno, z namenom doseganja koristi za delničarje družbe in ob 
upoštevanju interesov vseh deležnikov.  

Spremenjene razmere poslovanja so narekovale opredelitev novih strateških smernic in ciljev, zato 
je v začetku leta uprava predstavila novo Razvojno strategijo koncerna Intereuropa za obdobje 
2010–2014.  Strategijo je potrdil tudi nadzorni svet družbe. 

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je uprava skupaj z nadzornim 
svetom sprejela tudi Politiko upravljanja družbe Intereuropa, d.d., ki vsebuje ključne usmeritve in 
načela korporativnega upravljanja matične družbe in celotnega koncerna.   

Uprava in nadzorni svet sta sprejela Politiko upravljanja družbe, ki predstavlja 
osnovo delovanja organov korporativnega upravljanja matične družbe in 
koncerna. 

Temelji delovanja in nagrajevanje uprave 
Delovanje uprave in delitev področij dela je podrobno opredeljeno v Poslovniku o delu uprave. 
Njen mandat traja pet let. Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi družbo, jo zastopa in 
predstavlja nasproti tretjim osebam. 

Uprava ima skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in s statutom družbe največ štiri člane, 
vendar pa konkretno število določi nadzorni svet v skladu z načelom učinkovitosti in racionalnosti. 
En član uprave je lahko imenovan skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 
slednji v okviru splošnih pravic in obveznosti člana uprave zastopa in predstavlja interese delavcev 
glede kadrovskih in socialnih vprašanj. 

Prejemki članov uprave so v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim 
stanjem družbe. Sestavljeni so iz fiksnega in variabilnega dela. Slednji je odvisen od uspešnosti 
poslovanja družbe, ki se ugotavlja glede na dosežene ali presežene cilje iz letnega poslovnega 
načrta. Skladno s statutom je uprava upravičena tudi do udeležbe pri dobičku družbe, o čemer 
odloča nadzorni svet  Podatki o prejemkih uprave so prikazani v računovodskem poročilu 
Intereurope d.d. 
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Vodenje in upravljanje družb v koncernu 

Učinkovit sistem vodenja in upravljanja povezanih družb predstavlja enega od vzvodov za uspešno 
doseganje poslovnih ciljev in boljšo preglednost poslovanja družb koncerna Intereuropa. Politiko 
povezav med Intereuropo d.d. in njenimi odvisnimi družbami smo opredelili v Politiki upravljanja 
Intereurope d.d.

 

Načela upravljanja odvisnih družb 
Obvladujoča družba koncerna aktivno usmerja vodenje odvisnih družb z zagotavljanjem enotnosti 
na naslednjih področjih vodenja: 

 oblikovanje poslovne vizije, poslanstva in razvojnih strategij, 

 notranja organiziranost poslovnih področij delovanja, 

 usklajen nastop na trgu kupcev in dobaviteljev, 

 poslovno planiranje, investicije in financiranje, 

 enotne računovodske usmeritve in politika,

 nadzor poslovanja (kontroling, revizija) in kakovosti, 

 kadrovska in plačna politika ter razvoj in prenos znanja, 

 strateški marketing in komuniciranje z javnostmi, 

 enoten razvoj informacijskih tehnologij, 

 druga področja vodenja, določena z razvojnimi programi koncerna. 

V Intereuropi d.d. upravljamo z družbami v koncernu v smeri transnacionalnega koncerna. Tako 
želimo doseči globalno učinkovitost in obenem v največji možni meri odgovarjati na potrebe 
lokalnih trgov. Zagotavljamo optimalno sodelovanje med odvisnimi družbami, prenašanje znanja 
z matične na hčerinske družbe ter spodbujamo prenos znanja in dobrih praks med družbami v 
koncernu. 

Poslovanje in delovanje družb v koncernu Intereuropa poteka v skladu:

  z lokalno zakonodajo,  

  s sklepi organov upravljanja matične in odvisnih družb,  

  s pogodbami o poslovnem sodelovanju, sklenjenimi med matično družbo in posamezno  
 odvisno družbo,  

  z veljavnimi internimi poslovniki in pravilniki, ki jih je sprejela uprava matične družbe.  

  

Proaktivno spremljanje in nadzor poslovanja 

Člani uprave in vodilni delavci Intereurope d.d. so člani nadzornih svetov, upravnih odborov ali 
uprav odvisnih družb, kar zagotavlja usklajenost izvajanja strateških odločitev, izboljšuje pretok 
informacij ter omogoča nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. 

Uprava je v lanskem letu opravljala svojo nadzorno funkcijo z rednim spremljanjem poslovanja 
in doseganja planskih ciljev vseh odvisnih družb. Poleg mesečnega poročanja je nadaljevala s 
prakso četrtletnih projekcij poslovanja, ki jo je zaradi negativnih vplivov gospodarske krize uvedla v 
predhodnem letu in ji je omogočila odzivanje na nihanja v povpraševanju s proaktivnimi ukrepi.  
V družbah, kjer obvladujoča družba ni edini lastnik, uprava nadzira poslovanje prek članov uprave 
in vodilnih delavcev, ki so člani nadzornih svetov in upravnih odborov. 

Sodelovanje med upravo obvladujoče družbe in upravami odvisnih družb poteka prek stalnih 
medsebojnih stikov, prek elektronskih poti in srečanj na sedežu obvladujoče družbe in v 
posameznih odvisnih družbah. Vodilni in vodstveni delavci vseh družb koncerna so se tudi v letu 
2010 zbrali na redni letni konferenci, kjer so pregledali trenutno poslovanje koncerna in planska 
izhodišča za leto 2011. 

Z dejavnim usmerjanjem vodenja odvisnih družb zagotavljamo koordinacijo 
razvoja, trženja in izvajanja produktov na način, ki omogoča doseganje 
učinkovitosti koncerna kot celote. 
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Revizija poslovanja 

Zunanja revizija 
Skupščina delničarjev Intereurope d.d. je kot revizorja računovodskih izkazov obvladujoče družbe 
in koncerna Intereuropa za poslovno leto 2010 potrdila revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., 
Ljubljana. 

Posli družbe Intereuropa d.d. in njenih odvisnih družb z revizijskimi družbami so predstavljeni v 
računovodskem poročilu družbe.

Notranja revizija 
Služba za notranjo revizijo deluje v okviru obvladujoče družbe in na ravni celotnega koncerna 
Intereuropa. Njena temeljna naloga je preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol z vidika 
obvladovanja vseh vrst tveganj, ki jim je izpostavljen koncern Intereuropa. Cilj delovanja službe 
za notranjo revizijo je pomagati vodstvu koncerna k boljšemu upravljanju premoženja, večji 
gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v okviru sprejetega strateškega poslovnega načrta ter 
poslovnih in finančnih načrtov. 

Letne načrte za delovanje in poročila o delovanju službe za notranjo revizijo obravnavata in 
sprejemata uprava družbe in revizijska komisija nadzornega sveta. Pri svojem delu upoštevata 
Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeks poklicne etike 
notranjih revizorjev, Kodeks načel pri notranjem revidiranju, zakonodajo in druge predpise ter 
interne akte službe za notranjo revizijo.

Delovanje v poslovnem letu 2010

Notranji revizorji so nadaljevali z uresničevanjem izvajanja dolgoročnega načrta za obdobje od 
2007 do 2011. Delovali so skladno z Načrtom nalog službe za notranjo revizijo za poslovno leto 
2010, ki ga je sprejela uprava družbe Intereuropa d.d. Z vsebino letnega načrta so seznanili tudi 
revizijsko komisijo nadzornega sveta. 

V načrtu za poslovno leto 2010 je bilo predvidenih deset rednih notranjerevizijskih nalog. Dejansko 
so izvedli eno izredno in osem rednih notranjerevizijskih nalog na različnih področjih delovanja in 
poslovanja koncerna Intereuropa. Notranjerevizijske preglede so opravili v treh odvisnih družbah, 
v štirih poslovnih enotah matične družbe in na področju dveh podpornih funkcij. V poročilih 
so podali zagotovila o delovanju in učinkovitosti vzpostavljenih notranjih kontrol in priporočila 
za njihovo izboljšanje. Spremljali so tudi izvajanje uresničevanja izdanih priporočil. Do konca 
poslovnega leta je bila realizirana polovica priporočil, preveritve izvajanja uresničevanja priporočil iz 
opravljenih pregledov pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2011. 

Služba notranje revizije je izvajala tudi svetovalne naloge in se vključevala v posamezne projekte 
družbe, del časa pa namenila za širitev strokovnega znanja zaposlenih in za izboljšanje kakovosti 
dela z nadgrajevanjem metodike notranjega revidiranja, skladno z mednarodnimi standardi 
strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

Opis glavnih značilnosti notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi  
v povezavi s postopkom računovodskega poročanja 

Glavne značilnosti notranjih kontrol 
Računovodske izkaze koncerna Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. pripravljamo skladno z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki vsebujejo zahteve glede pripoznavanja, 
merjenja, predstavljanja in razkrivanja poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih. Pri poročanju 
upoštevamo tudi zahteve Zakona o gospodarskih družbah. 

V procesu računovodenja imamo vzpostavljene neposredne in posredne poslovodne 
računovodske notranje kontrole za preprečevanje nastajanja namernih in nenamernih nepravilnosti, 
zlorab in prevar. 

Osnovne računovodske usmeritve za pripravo posamičnih računovodskih izkazov družb v 
koncernu Intereuropa za namene uskupinjevanja in pripravo uskupinjenih računovodskih izkazov 
so določene v pravilniku o uskupinjevanju. Medletna računovodska poročila se sestavljajo 
četrtletno in vsebujejo zgoščene informacije v primerjavi z letnim poročilom. 
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V omenjenem pravilniku imamo opredeljena tudi izhodišča glede razkrivanja informacij. Zahteve 
po razkritju, določene v standardu ali pojasnilu, je potrebno izpolniti, če je informacija bistvena. 
Kot takšna je opredeljena takrat, ko lahko njena opustitev ali napačna navedba vpliva na poslovne 
odločitve uporabnikov, ki so zasnovane na računovodskih izkazih. 

Upravljanje tveganj v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja 

Z računovodskim poročanjem predstavljamo računovodske podatke in informacije zunanjim in 
notranjim uporabnikom. Računovodsko poročanje predstavlja osnovo za sprejemanje poslovnih 
odločitev. Pri poročanju se pojavlja tveganje verodostojnosti (pravočasnosti in izrazne vrednosti) pa 
tudi zanesljivosti (realnosti in objektivnosti) sporočil. Sledenje je v veliki meri odvisno od: 

  ustreznega delovanja sistema notranjih kontrol v procesu vodenja poslovnih knjig in    
 presojanja računovodskih podatkov, 

  kadrovske zasedbe v računovodski službi, 

  točnosti in popolnosti računovodskih podatkov, 

  usklajenosti računovodskih postopkov z zakonskimi in drugimi predpisi, s strokovnimi in   
 poklicnoetičnimi načeli, s standardi in z usmeritvami ter internimi predpisi v družbi. 

Ocenjujemo, da je izpostavljenost temu tveganju zmerna. Ustreznost računovodskih informacij 
in resničen prikaz ekonomskih kategorij pa sta v pretežni meri odvisna tudi od kakovostne izbire 
podlag za merjenje sredstev in obveznosti.  

Pojasnilo o imetništvu vrednostnih papirjev v smislu doseganja 
kvalificiranega deleža, posebnih kontrolnih pravic in omejenih glasovalnih 
pravic 

Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih 
papirjev družbe, v smislu doseganja kvalificiranega deleža
Podatke  o  doseganju  kvalificiranega  deleža,  kot ga določa Zakon o prevzemih, sproti 
objavljamo v sistemu elektronskega  obveščanja Ljubljanske  borze SEO-net  in posredujemo 
Agenciji za  trg vrednostnih papirjev.  

Imetniki kvalificiranih deležev družbe Intereuropa na dan 31. 12. 2010 so bili: 

 Luka Koper, d.d., Koper  24,8 odstotka  (1.960.513 delnic)

 Kapitalska družba, d.d., Ljubljana    9,1 odstotka  (719.797 delnic) 

 Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana  6,0 odstotka  (474.926 delnic) 

Vsi našteti delničarji so bili neposredni imetniki delnic družbe Intereuropa d.d.

Pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev,  
ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Posamični delničarji družbe nimajo posebnih kontrolnih pravic na podlagi lastništva delnic družbe. 
Prav tako nimajo omejitev pri izvajanju glasovalnih pravic. Družbi niso znani dogovori med 
delničarji, ki bi povzročili omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic. 
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Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic in lastne 
delnice 
Delničarji družbe Intereuropa d.d. nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic. V skladu z 249. 
členom ZGD-1 družba iz lastnih delnic nima glasovalnih pravic. Intereuropa d.d. je po stanju na 
31. 12. 2010 imetnica 18.135 lastnih delnic z oznako IEKG v skupni vrednosti 180 tisoč evrov, 
kar predstavlja 0,2295 odstotka vseh delnic. Vseh delnic z glasovalno pravico je tako 7.884.278 
oziroma 99,7705 odstotka vseh delnic. V letu 2010 Intereuropa d.d. ni kupovala niti prodajala 
lastnih delnic.

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 

Uprava in nadzorni svet družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Koper 
izjavljata, da družba pri svojem delovanju in poslovanju spoštuje priporočila Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju: 

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 4.2.:  

V poslovnem letu 2010 družba ni pozvala večjih delničarjev, predvsem institucionalnih vlagateljev 
in države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložb v družbi Intereuropa d.d. Ob 
sklicu redne skupščine v poslovnem letu 2011 bo družba delničarje pozvala skladno s tem 
priporočilom.

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.4.: 

Družba trenutno za razpošiljanje gradiv članom nadzornega sveta in sklice sej ne uporablja 
posebne informacijske tehnologije. Gradivo in sklici sej se članom nadzornega sveta pošiljajo v 
fizični obliki.

Priporočilo 13.1.:

Nadzorni svet je ustanovil štiričlansko revizijsko komisijo, sestavljeno iz treh članov nadzornega 
sveta in enega zunanjega člana. Komisija za imenovanja in kadrovska komisija trenutno nista 
ustanovljeni.

Poglavje: Transparentnost poslovanja

Priporočilo 20.3.:

Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju notranjega akta, s katerim bi dodatno omejila 
trgovanje z delnicami družbe in delnicami povezanih družb. Družba je ocenila, da so določbe 
Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) dovolj natančne in obvezujoče, tako da podvajanje 
enakih določil ni potrebno.  

Nekatera priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za družbo niso relevantna, zato 
jih tudi posebej ne izpostavljamo. Priporočila, ki so za določene primere naložene družbi oziroma 
njenim organom, bo družba upoštevala ob nastopu takega primera.

Izjava se nanaša na obdobje od zadnje objave izjave, to je od dne 30. 4. 2010, do datuma objave 
te izjave. 

Dne 08. 12. 2009 so Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in 
Združenje Manager sprejeli prenovljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki se uporablja 
od 01. 01. 2010 dalje, in je v slovenskem in angleškem jeziku javno dostopen na spletnih straneh 
Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

Izjava o skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb 
je del Letnega poročila za leto 2010 in je objavljena tudi na spletnih straneh družbe www.
intereuropa.si.

Intereuropa d.d., Koper

Predsednik uprave                 Predsednik nadzornega sveta        
mag. Ernest Gortan                                  Bruno Korelič
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Logisticne 
rešitve po meri za 
najzahtevnejše  
blago 

Z logističnimi rešitvami smo 
ustvarili 4 odstotke manj 
prodajnih prihodkov kot leto 
prej. Izboljšali smo strukturo 
strank, ki jim zagotavljamo 
storitve z višjo dodano 
vrednostjo, tudi v naših 
specializiranih skladiščih.
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UPRavljanjE tvEganj

Osrednji cilj upravljanja tveganj, s katerimi se kot 
mednarodni koncern vsakodnevno soočamo, je z 
učinkovitim in s sodobnim pristopom zagotoviti večjo 
uspešnost poslovanja in v še večji meri okrepiti zaupanje 
naših deležnikov. Kot ključna tveganja smo v letu 2010 
opredelili likvidnostna, kadrovska in strateška tveganja, 
ki smo jih z izvajanjem načrtovanih ukrepov uspešno 
obvladovali. 

Sistem upravljanja tveganj 

Osnova delovanja na področju upravljanja tveganj so strateški in poslovni cilji koncerna 
Intereuropa. Upravljanje tveganj pojmujemo kot celovit menedžerski proces, v katerem so 
udeleženi vsi zaposleni v koncernu in zajema vse poslovne funkcije. Podlaga za izvajanje tega 
procesa je pravilnik o upravljanju tveganj. Ta opredeljuje metodologijo ugotavljanja tveganj, 
postopke merjenja in ocenjevanja tveganj ter izhodišča za sprejemanje ukrepov za obvladovanje 
tveganj in spremljanje njihove učinkovitosti. Za izvajanje in koordinacijo naštetih nalog je 
odgovoren odbor za upravljanje tveganj, ki s svojimi ugotovitvami redno seznanja upravo matične 
družbe. 

Tveganja, ki smo jim izpostavljeni, na osnovi naših dosedanjih izkušenj razvrščamo v tri temeljne 
skupine:

finančna tveganja, 

poslovna tveganja in

tveganja delovanja. 

V letu 2010 smo identificirali 50 različnih vrst tveganj in ovrednotili njihov učinek na poslovanje 
družbe. Določili smo ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti tem tveganjem in način nadzora meril 
uspešnosti varovanja. 

Ključna tveganja v letu 2010
Kot ključna tveganja smo opredelili: 

 likvidnostno tveganje,  

 kadrovsko tveganje in

 strateška tveganja. 

Likvidnostno tveganje: Poslabšanje makroekonomske situacije in finančne discipline ter relativno 
visoka zadolženost družbe so razlogi, da je Intereuropa d.d. zelo izpostavljena likvidnostnemu 
tveganju. Z dogovorom o refinanciranju dela kratkoročnih kreditov z dolgoročnimi smo likvidnostno 
tveganje uspeli zmanjšati, vendar ga še vedno opredeljujemo kot visoko tveganje.

Kadrovsko tveganje: Kot enega izmed ključnih tveganj smo ga opredelili zaradi njegovega 
pomena v izvajanju logistične dejavnosti. Izpostavljenost temu tveganju zmanjšujemo z dodatnimi 
ukrepi v sistemu vodenja in komunikacije, v sistemu razvoja osebne kariere ter v sistemu 
motiviranja in nagrajevanja v odvisnosti od dosežkov. Tveganje smo opredelili kot visoko, njegovo 
izpostavljenost pa kot sprejemljivo.

Strateška tveganja: Med ključna strateška tveganja smo uvrstili zagotovitev finančne stabilnosti 
družbe in pridobitev strateškega partnerja za družbo Intereuropa d.d. Tveganje smo zmanjšali 
zaradi reprogramiranja dela dolgov in prodaje dela nepremičnin za potrebe razdolževanja.  
Pridobitev strateškega partnerja in sredstev za dokapitalizacijo družbe pa je v pristojnosti 
predvsem lastnikov družbe, ki so v letu 2010 razmišljali o ustanovitvi Slovenskega logističnega 
holdinga.
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Pričakovana tveganja in prihodnje delovanje 

V letu 2011 bomo še naprej izpostavljeni predvsem likvidnostnem tveganju in zagotavljanju 
finančne stabilnosti družbe. Nadaljevali bomo z izvedbo varovalnih ukrepov za vsako posamezno 
tveganje. 

Med najpomembnejše pričakovane koristi izvajanja sistematičnega upravljanja tveganj štejemo 
pravočasno zaznavanje trendov in hitrejše preventivno reagiranje, pridobivanje kakovostnejših 
informacij za sprejemanje poslovnih odločitev ter posledično doseganje večje uspešnosti 
poslovanja.

V letu 2010 smo bili najbolj izpostavljeni likvidnostnemu tveganju in 
določenim strateškim tveganjem, ki smo jih uspešno obvladovali. Opredelili 
smo 65 različnih vrst tveganj na ravni obvladujoče družbe, sprejeli varovalne 
ukrepe in način nadzora spremljanja uspešnosti varovanja. V letu 2011 
bomo še naprej izpostavljeni predvsem likvidnostnemu tveganju in tveganju 
zagotavljanja finančne stabilnosti.

tveganja  verjetnost za nastanek tveganja                                 vpliv na poslovanje

 malo srednje zelo  
 verjetno verjetno verjetno majhen srednji visok

1. Finančna tveganja            

Kreditno tveganje     x  x    

Valutno tveganje   x     x   

Obrestno tveganje     x    x   

Likvidnostno tveganje   x       x 

              
2. Poslovna tveganja            

2.1. na področju kontinentalnega prometa            

Prodajna tveganja     x    x   

Sprememba partnerske mreže    x     x   

Sprememba cene goriva     x   x   

             

2.2. na področju interkontinentalnega prometa           

Prodajna tveganja   x      x   

Poslovanje z dobavitelji in  
partnersko-agencijsko mrežo   x      x   

Tveganje konkurence na logističnem trgu    x      x   

             

2.3. na področju logističnih rešitev            

Prodajna tveganja   x       x 

Tveganja razpoložljivosti skladiščnih 
kapacitet x       x   

Tveganja zagotavljanja zahtev 
blagovnih skupin x     x     

              
3. Tveganja delovanja            

Strateška tveganja   x        x 

Tveganja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije    x        x 

Tveganja na področju kadrov    x        x 
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Finančna tveganja 

Z aktivnim upravljanjem finančnih tveganj smo v letu 2010 nadaljevali krepitev stabilnosti in 
predvidljivosti denarnih tokov. Pri tem je bil cilj doseči čim nižjo izpostavljenost posameznim 
vrstam finančnega tveganja. V tej smeri smo izvajali številne aktivnosti, ki so pomemben del 
finančne funkcije. 

Ključna finančna tveganja se v primerjavi s predhodnim letom niso spremenila. Gre za: 

kreditno tveganje, kot tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke,

valutno tveganje,

obrestno tveganje in

likvidnostno oziroma plačilnosposobnostno tveganje.

Finančna tveganja so podrobneje opisana v računovodskem poročilu. 

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je v času finančne in gospodarske krize še izrazitejše in mu zato namenjamo 
še več pozornosti. Kaže se predvsem kot tveganje neplačil za opravljene storitve, njegovo 
obvladovanje pa je sestavni del naših vsakodnevnih aktivnosti. Obvladujemo ga predvsem z 
analiziranjem bonitetnih informacij o naših kupcih, s postavljanjem ustreznih kreditnih limitov, z 
zavarovanjem bolj tveganih terjatev ter z neprestanim aktivnim spremljanjem odprtih terjatev. 

Zaradi naštetih aktivnosti in velike razpršenosti naših terjatev med številne kupce iz različnih  
dejavnosti in geografskih regij, ocenjujemo, da je kreditna izpostavljenost do posameznega kupca 
v koncernu Intereuropa nizka. Kljub veliki verjetnosti nastanka kreditnega tveganja ima to tveganje 
majhen vpliv na naše poslovanje.

 

V času finančne in gospodarske krize je kreditno tveganje še izrazitejše.  
Z aktivnim obvladovanjem in veliko razpršenostjo naših terjatev ohranjamo 
nizek vpliv tega tveganja na naše poslovanje. 

Valutno tveganje
Izpostavljenost valutnemu tveganju, kot tveganju spremembe deviznega tečaja, je v družbah 
koncerna, ki poslujejo v državah evroobmočja nizka, saj se denarni tok teh družb skoraj v celoti 
odvija v evrih. 

V naših družbah, ki poslujejo zunaj evroobmočja, je to tveganje izrazitejše. Pri tem lahko 
izpostavimo  tveganje spremembe deviznih tečajev ruskega rublja, srbskega dinarja, hrvaške kune 
in ukrajinskega grivna. Ukrepi usklajevanja prilivov in odlivov v posameznih valutah, tako časovno 
kot po velikosti omogočajo dokaj uspešno varovanje teh družb na področju denarnih tokov. 
Odprte pa ostajajo devizne pozicije v izkazih finančnega položaja družb, ki imajo najete kredite v 
evrih. Pri njih je zelo verjetno, da bo sprememba tečaja nacionalne valute zelo vplivala na njihovo 
poslovanje. 

Več o valutni izpostavljenosti je navedeno v računovodskem delu tega poročila.

Valutno izpostavljenost celotnega koncerna ocenjujemo kot verjetno,  
s srednjim vplivom na poslovanje. 

Obrestno tveganje
To je predvsem tveganje, da se zaradi povišanja obrestne mere povečajo odhodki iz financiranja.

Dolgovi predstavljajo v virih sredstev koncerna Intereuropa velik delež. Večina stroškov financiranja 
je vezanih na gibljivo obrestno mero EURIBOR in pred njegovo spremembo nismo zavarovani, 
zato gibanje EURIBOR-a budno spremljamo. V letu 2010 se je njegova vrednost povišala za 
43 odstotkov, trend dvigovanja pa se nadaljuje.  Zato lahko ocenimo, da je izpostavljenost 
obrestnemu tveganju visoka - s srednjim vplivom na poslovanje. Vpliv spremembe variabilne 
obrestne mere EURIBOR na izkaz poslovnega izida je prikazan v računovodskem delu poročila.

Ocenjujemo, da je izpostavljenost obrestnemu tveganju visoka - s srednjim 
vplivom na poslovanje. 
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Likvidnostno tveganje

Likvidnostno ali plačilnosposobnostno tveganje se kaže kot nevarnost, da družbe koncerna ne bi 
zagotovile zadostnih likvidnih sredstev za poravnavanje vseh svojih obveznosti.

Obvladujemo ga z aktivnim upravljanjem denarnih sredstev. V letu 2010 smo uspeli vse 
kratkoročne kredite bodisi reprogramirati v dolgoročne bodisi obnoviti (v primeru kreditnih linij, ki 
jih uporabljamo za financiranje obratnega kapitala in uravnavanja tekoče likvidnosti). V prihodnje 
bo likvidnostno tveganje odvisno predvsem od zmožnosti tekočega odplačevanja finančnih 
obveznosti in izpolnjevanja drugih zavez iz kreditnih pogodb.

Verjetnost nastanka likvidnostnih težav ocenjujemo kot srednjo, imela pa bi 
velik vpliv na naše poslovanje. 

Tveganja plačilne discipline 
Zaradi finančne nediscipline se pojavlja tveganje za neplačilo opravljenih storitev, pred katerim 
se zavarujemo predvsem z zastavno pravico nad blagom. Zmanjšujemo ga s stalnimi kontakti, z 
dobrimi odnosi, s fleksibilnostjo in kakovostno storitvijo na ravni obstoječih pogojev poslovanja s 
komitenti. 

Za obvladovanje tega tveganja spremljamo prejeta plačila oziroma vodimo evidenco zapadlih 
terjatev. Spremljamo tudi lastno ceno, z analizo stroškovnih mest pa merimo donosnost 
komitentovega poslovanja. Nadzor nad tveganji prevzemata filiala in poslovna enota. Učinkovitost 
ukrepov za zmanjšanje tveganja nadzorujemo prek mesečnega spremljanja zapadlih in nezapadlih 
terjatev na nivoju poslovnih enot. Ocenjujemo, da bodo imela tveganja plačilne discipline srednji 
vpliv na poslovanje. Verjetnost njihovega nastanka pa je zelo velika.

Poslovna tveganja 

Na vseh treh poslovnih področjih, v kopenskem in interkontinentalnem prometu ter na področju 
logističnih rešitev, so najpomembnejša tveganja povezana s še vedno trajajočimi posledicami 
gospodarske recesije in z dogajanjem na globalnem trgu. 

Učinki krize se v kopenskem prometu kažejo predvsem v dvigu transportnih stroškov, v 
interkontinentalnem prometu pa v vplivu zaostrenih gospodarskih razmer na delovanje dobaviteljev 
in zagotavljanje dobavnih pogojev ter na poslovanje in plačilno sposobnost  kupcev. Na področju 
logističnih rešitev so vplivi recesije povezani z zmanjšanjem obsega poslovanja, posledično pa s 
cenovnimi pritiski zaradi presežka skladiščnih zmogljivosti. 

Kopenski promet 
Tveganje zaradi posledic splošne gospodarske recesije 

To tveganje je povezano z globalnim trgom, na katerem nastopamo kot logist. Ker največji delež 
prihodkov v kopenskem prometu ustvarimo v Sloveniji, je zmanjševanje tega tveganja v veliki meri 
odvisno od okrevanja slovenskega gospodarstva. 

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) napoveduje 1,7-odstotno gospodarsko rast Slovenije 
v letu 2011, kar je manj od ostalih držav v regiji. Glede na soodvisnost okrevanja slovenskega 
gospodarstva od okrevanja zahodnoevropskih gospodarstev (predvsem nemškega), je to 
razumljivo, saj napovedi kažejo na nižjo gospodarsko rast v zahodni Evropi glede na leto 2010. 
Med glavnimi tveganji na poti hitrejšega okrevanja gospodarske dejavnosti v Sloveniji poleg 
nezadostno kapitaliziranega bančnega sektorja in težav s slabimi posojili navajajo še počasen 
tempo strukturnih reform in sprememb v korporacijskem upravljanju družb. Varčevalni ukrepi 
onemogočajo večji obseg javnofinančnih spodbud gospodarstvu in zavirajo rast domačega 
povpraševanja.

Bolj spodbudne so napovedi za ostale države v regiji, saj je za države jugovzhodne Evrope 
napovedana tudi več kot 3-odstotna rast. Še večja gospodarska rast je predvidena v Rusiji (+4,6 
%) in Ukrajini (+4 %).

Zaradi gospodarske krize je prišlo do neskladja med povpraševanjem in ponudbo prevoznih 
storitev na trgu, kar je vplivalo na dvig cen transportnih stroškov. Tveganje, ki se tu pojavlja, je v 
nezmožnosti prevalitve višjih vhodnih stroškov dobaviteljev na kupce, ki se ravno tako borijo za 
svoj obstoj in stremijo k čim nižjim stroškom.
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Tveganje, povezano s posledicami gospodarske recesije, obvladujemo z optimizacijo procesov in 
iskanjem sinergij znotraj posameznih družb in koncerna. Sproti spremljamo dogajanje na trgu, tako 
v državah, kjer smo prisotni, kot tudi pri naših najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnerjih. 
Sledimo tudi razvoju naših komitentov. Tveganje spremljamo na ravni posameznih produktov 
in vodij organizacijskih enot. Gre za visoko tveganje, ki lahko bistveno vpliva na doseganje 
zastavljenih ciljev.

Tveganje naraščajoče cene goriva

Povezano je s spremembami cen energentov na trgu, na katere koncern nima vpliva. 

Analitiki napovedujejo, da bo cena nafte rasla tudi v letu 2011. Upoštevaje dejstvo, da predstavlja 
strošek goriva skoraj 30-odstotni delež v strukturi cene prevoza, je dvig cene goriva visoko 
tveganje pri poslovanju. Zagotoviti si poskušamo najbolj ugodne dobavitelje, vendar se gibanju 
in spreminjanju cen na trgu vseeno ne moremo izogniti. Cene goriv sproti spremljamo in skladno 
z njihovim gibanjem sproti obravnavamo spremembe. Na rednih mesečnih koordinacijah 
sprejemamo ustrezne ukrepe na področju stroškov (izbira trenutno najugodnejšega dobavitelja) 
in prodajnih aktivnosti (spremembe prodajnih cen). Nadzor nad tveganjem prevzema vodstvo 
poslovnega področja v sodelovanju z vodji posameznih organizacijskih enot.

Tveganje zaradi nepredvidenih sprememb partnerske mreže 

Do teh tveganj prihaja zaradi globalizacije na logističnem trgu, ki vodi do različnih lastniških 
prevzemov. 

Lastniške spremembe nastajajo, ker se lastniki odločajo za prodajo podjetja zaradi težkega 
gospodarskega položaja v obdobju recesije. V družinskih podjetjih je najpogosteje razlog 
nezainteresiranost družinskih članov, da nadaljujejo upravljanje in vodenje podjetja ali pa 
zavedanje, da bo podjetje na globalnem trgu težko preživelo, če ne postane del večjega sistema. 
Srednja velika družinska podjetja se vse pogosteje združujejo v »alianse«, da se zoperstavijo 
velikim sistemom. V takšna združenja Intereuropa zaradi svoje lastniške strukture ne more vstopiti. 
Vse to lahko vpliva na spremembo naše partnerske mreže, saj lahko nastane navzkrižje interesov 
z novim lastnikom, ki ima v državah, kjer je koncern Intereuropa prisoten, že lastna podjetja ali 
pa trdno partnersko povezavo. Po drugi strani pa lahko do enakih tveganj privede morebitna 
sprememba v lastništvu Intereurope. 

Gre za razmeroma veliko tveganje, katerega učinki so odvisni od tega, v kateri državi oziroma 
v koliko državah pride do spremembe partnerja. Tveganje zaradi nepredvidenih sprememb 
partnerske mreže obvladujemo s povezovanjem z večjim številom partnerjev na posameznem 
področju ter s stalnim in z aktivnim spremljanjem tega področja. Obvladovanje tveganja je v 
pristojnosti poslovnega področja Kopenski promet. 

Najpomembnejše tveganje z vidika verjetnosti nastanka dogodka in vpliva na 
poslovanje je povezano s posledicami gospodarske recesije. 

Interkontinentalni promet
Tveganje pri poslovanju z dobavitelji in s partnersko-agencijsko mrežo 

Tveganje na tem področju ocenjujemo kot zmerno, saj se ladjarji in letalski prevozniki s svojimi 
servisi dinamično prilagajajo stanju na trgu in pogosteje spreminjajo servise. To neposredno vpliva 
na našo dejavnost, vendar je na trgu veliko alternativnih rešitev in zato se lahko prilagajamo novim 
razmeram. Zaradi tega ocenjujemo, da ima to tveganje srednje velik vpliv na poslovanje. 

Ladjarji, letalski prevozniki, pristanišča in kopenski prevozniki stalno zvišujejo cene storitev, zaradi 
česar nam morebitna odstopanja od zahtev in dogovorov lahko pomenijo potencialno izgubo 
kupcev. Gre za zmerno tveganje, ki ga sproti spremljamo na ravni posameznih produktov, kjer 
tveganja obvladujejo vodje poslovnih enot, direktorji filial in produktni vodja za celoten koncern. 
Poročanje se izvaja mesečno na rednih sestankih vodstva družbe.

Tveganje pri poslovanju s kupci

Zaradi krize kupci pričakujejo večjo fleksibilnost servisov, redno sledenje blaga in sprotno 
obveščanje. S tem zmanjšujejo lastne zaloge in si zagotavljajo manjšo finančno obremenitev. 

Ocenjujemo, da se bo v letu 2011 dodatno okrepila finančna nedisciplina in potreba po odlogu 
plačil. Poslovanje s kupci predstavlja ključno tveganje iz poslovanja, saj vključuje našo odzivnost 
na njihove zahteve in obenem spremljanje njihovega finančnega stanja. 
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Tveganje ocenjujemo kot zmerno, njegov vpliv na poslovanje pa je srednji. Merijo ga vodje 
posameznih poslovnih enot, pa tudi prodajne službe. Pregled stanja in poročanje na področju 
kupcev in terjatev se izvaja mesečno na kolegijih vodstva filial. Glede na ocenjeno stanje se 
opredeljuje nadaljnje sodelovanje s kupci.

Tveganje konkurence na logističnem trgu

Vpliv krize se odraža tudi v prerazporeditvi tržnih deležev med logističnimi podjetji, kar je posledica 
segmentacije trga in posledično pogostejšega prehajanja kupcev k različnim logističnim podjetjem. 

Ocenjujemo, da bo konkurenca pri pridobivanju novih poslov in obvladovanju obstoječih 
komitentov v letu 2011 še ostrejša. Posledično bo otežena rast prihodkov in fizični obseg 
poslovanja. To tveganje ima srednje velik vpliv na poslovanje. Razvoj in poslovanje konkurence 
redno spremljamo. Aktivnosti izvajajo vodje posameznih poslovnih enot in vodje produktov, ki o 
tem seznanjajo vodstvo družbe na rednih mesečnih sestankih.

Na področju interkontinentalnega prometa je verjetnost nastanka tveganj 
iz poslovanja zmerna. Bistvena so tveganja, povezana s poslovanjem 
dobaviteljev in ključnih kupcev, ki so še vedno pod močnim vplivom globalne 
gospodarske krize.

Logistične rešitve 
Prodajna tveganja

Prodajna tveganja so na eni strani povezana s pričakovanji in z zadovoljstvom komitentov z našimi 
storitvami, po drugi strani pa z našo stroškovno učinkovitostjo oziroma konkurenčnostjo. Storitve 
izvajamo v skladu s pričakovanji komitentov. Na sestankih predstavnikov različnih poslovnih 
področij usklajujemo prodajni nastop in operativne težave pri izvajanju kompleksnih logističnih 
storitev, ki vključujejo več produktov. Kupci se namreč vse pogosteje obračajo na ponudnike, ki 
jim ponujajo kompleksne in celovite logistične rešitve, ki so učinkovite in informacijsko podprte 
z zagotavljanjem sledljivosti blaga in naročil. Vse skupaj mora biti integrirano s kupčevim 
informacijskim sistemom. 

Po drugi strani so skladiščne lokacije povezane z lokalnim gospodarstvom, predvsem v »zaprtih« 
regijah, kar povečuje odvisnost od gospodarskih subjektov v okolju. Tveganje glede izgube 
komitenta zmanjšujemo tako, da vzpostavljamo mehanizme za stalen notranji nadzor kakovosti 
izvajanja storitev, hkrati pa pogosto pri ključnih osebah naših komitentov preverjamo njihovo 
zadovoljstvo. Nadzor nad tveganji prevzema poslovno področje, filiala in poslovna enota, ki 
sprejema ustrezne ukrepe. 

Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja spremljamo z mesečnim nadzorom prodajnih 
in finančnih rezultatov na ravni poslovnega področja in poslovnih enot ter z mesečnim 
obravnavanjem prodajnih in finančnih rezultatov, zadovoljstva kupcev in reklamacij na ravni 
poslovnih enot. Prodajna tveganja imajo velik vpliv na poslovanje, zato to tveganje ocenjujemo za 
verjetno.

Tveganja, povezana z globalno gospodarsko krizo 

Povezana so z zmanjšanim obsegom poslovanja, kar je posledica negativnih učinkov gospodarske 
krize. Poglavitni vzroki so prekinitve sodelovanja s strani ključnih komitentov in znižan obseg 
prodaje pri večini ostalih, manjših komitentov, kjer je zaznano zmanjševanje obsega blagovnih 
tokov in posledično skladiščenja blaga.

Istočasno se soočamo tudi z močnim pritiskom komitentov na znižanje cen storitev, saj je na naših 
strateških trgih nenadoma nastal presežek skladiščnih kapacitet. Tveganja zaradi gospodarske 
krize obvladujemo z ukrepi na področju sinergij in iskanjem notranjih rezerv. Na rednih mesečnih 
koordinacijah spremljamo stanje na trgu in sproti pripravljamo ukrepe za povečanje prodaje. 
Ocenjujemo, da bodo tveganja, povezana z globalno krizo, močno vplivala na poslovanje. Njihova 
verjetnost nastanka je zelo velika.

Tveganja razpoložljivosti skladiščnih zmogljivosti

Tveganje nastopi, ko se za lokacije z zasedenimi skladiščnimi kapacitetami pojavijo nova 
povpraševanja obstoječih komitentov po dodatnem skladiščnem prostoru ali nova povpraševanja 
potencialnih komitentov. 

To tveganje obvladujemo prek dogovorov s komitenti, z internim usmerjanjem povpraševanja na 
ustrezne lokacije in s stroškovno obvladljivostjo ostalih produktov. Tako komitent stroškovno ne 
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občuti skladiščenja blaga na različnih lokacijah. V ta namen pravočasno zagotavljamo zunanje, 
nadomestne prostore, ki pa jih moramo optimalno izkoristiti. 

Ko zaznamo velik interes za določeno lokacijo, predlagamo investicijo v nove kapacitete. Nadzor 
nad tveganjem ima poslovno področje s kontinuiranim spremljanjem potreb kupcev na trgu, in 
sicer v sodelovanju z direktorji družb, direktorji filial in vodji poslovnih enot. Ocenjujemo, da bodo 
imela tveganja razpoložljivosti skladiščnih zmogljivosti srednji vpliv na poslovanje. Nastanek tega 
tveganja ocenjujemo kot malo verjeten.

Tveganja zagotavljanja zahtev blagovnih skupin z dodatnimi zahtevami 
(nevarne snovi, živila, krma) 

Specializacija dela za posamezne blagovne skupine prinaša standardnemu procesu dela dodatna 
tveganja, povezana z dodatnimi zahtevami posamezne blagovne skupine pri zagotavljanju 
tehničnih zahtev glede objektov in transportnih sredstev ter tehnologij dela. 

Tveganje obvladujemo s spremljanjem zakonsko predpisanih tehničnih zahtev za objekte, 
z vzpostavljenimi obvladovanimi sistemi, na primer HACCP za živila in krmo, in s stalnim 
monitoringom nad procesi prevzema, skladiščenja, dodatnih del v skladišču in izdaje blaga. 
Nadzor nad tveganji imajo poslovno področje, filiala in poslovna enota. 

Učinkovitost ukrepov za zmanjševanje tveganja merimo s predpisanimi letnimi notranjimi 
kontrolami s strani odgovornih oseb za notranji nadzor in z revizijami sistemov ter z obdobnimi 
zunanjimi kontrolami s strani pristojnih inšpekcijskih služb. 

Ocenjujemo, da bodo imela tveganja zagotavljanja zahtev blagovnih skupin z dodatnimi zahtevami 
majhen vpliv na poslovanje. Verjetnost nastanka tveganja je majhna. 

Zaradi nepredvidljivega makroekonomskega okolja in vse večjega vpliva 
gospodarske recesije smo na področju logističnih rešitev največ pozornosti 
za upravljanje tveganj namenili ukrepom za znižanje prodajnih tveganj in 
tveganj razpoložljivih skladiščnih kapacitet. Obe skupini tveganj sta bili 
identificirani kot strateško najpomembnejši za področje logističnih rešitev.

Tveganja delovanja 

Tveganja delovanja so povezana z zasnovo, izvajanjem in nadziranjem poslovnih procesov in 
aktivnosti. Obvladujemo jih z notranjimi kontrolami, vzdrževanjem, zavarovanjem, organizacijo in s 
procesi.

V koncernu Intereuropa med tveganji delovanja posebej izpostavljamo:

• tveganja, povezana z uresničevanjem strateškega poslovnega načrta, 

• tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije,

• tveganja, povezana z upravljanjem kadrov.

Strateška tveganja 
Izpostavljamo tveganja, ki so povezana z uresničevanjem strateškega poslovnega načrta, katerega 
glavni cilj je zagotovitev finančne stabilnosti koncerna. 

Finančna stabilnost koncerna je odvisna predvsem:  

• od uspešnosti dogovorov z bankami o prestrukturiranju kreditov, 

• od podaljšanja kratkoročnih kreditov za financiranje obratnih sredstev, 

• od uspešnosti realizacije predvidenega dezinvestiranja in 

• od zagotovitve zadostnega denarnega toka iz poslovanja za poplačilo vseh finančnih 
 obveznosti. 

Kljub zaostrenim razmeram smo v poslovnem letu 2010 dosegli dogovor z bankami o 
prestrukturiranju kreditov. Uspelo nam je podaljšati kratkoročne kredite za financiranje obratnih 
sredstev, prav tako smo realizirali načrtovane dezinvesticije. Aktivnosti v povezavi z zagotovitvijo 
finančne stabilnosti ostajajo prednostna naloga uprave tudi v poslovnem letu 2011.



70 Poslovno poročilo

Tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije 

V matični družbi so ta tveganja obravnavana z vidika negativnih posledic, med katere uvrščamo 
zlasti naslednje: 

• pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije se lahko zgodijo zlorabe podatkov   
 in kršenja neokrnjenosti, 

• zaradi prekinitve delovanja, zastarele opreme, izpostavljenosti virusom in nezadostni    
 podpori informacijske rešitve niso razpoložljive za podporo poslovanju. 

Tveganja informacijsko-komunikacijske tehnologije obvladujemo skladno s celovitim sistemom 
obvladovanja tveganj v Intereuropi d.d. Za vsako od tveganj je vzpostavljeno skrbništvo, pretežno 
v sektorju za informatizacijo poslovanja. Skrbnik tveganj redno spremlja kazalce in po potrebi, 
zaradi povečane verjetnosti nastanka ali zaradi povečane ocenjene škode, ki ob potrebnih 
finančnih vložkih ni sprejemljiva, izvede ukrep varovanja za izogibanje oziroma ublažitev posledic. 

Tveganja, povezana z upravljanjem kadrov 

Povezana so s pridobivanjem ustreznih kadrov, z razvojem zaposlenih, nagrajevanjem in 
motivacijo. Strokovno usposobljeni in motivirani kadri so ključni element razvoja koncerna, zato 
posebno pozornost posvečamo njihovemu učinkovitemu razvoju, gradnji kulture uspeha in 
izobraževanju zaposlenih. 

Vzpostavili smo sisteme, ki nam zagotavljajo kakovostno upravljanje na področju kadrov, in sicer 
sistem načrtovanja kadrovskih potreb, sistem usposabljanja in izobraževanja na vseh nivojih, 
sistem nagrajevanja in ocenjevanja delovne uspešnosti, sistem identifikacije in upravljanja ključnih 
in perspektivnih kadrov, sistem internega komuniciranja ter sistem soupravljanja zaposlenih. 
Nenehno nadzorujemo fluktuacijo kadrov, še posebej ključnih in perspektivnih, in zagotavljamo 
njeno optimalno raven. 

Med najbolj izpostavljenimi so strateška tveganja, povezana z zagotovitvijo 
finančne stabilnosti koncerna. Za obvladovanje teh tveganj so pomembni: 
dogovor z bankami o prestrukturiranju kreditov, ki smo ga dosegli kljub 
zahtevnim razmeram v gospodarskem okolju, podaljšanje kratkoročnih 
kreditov za financiranje obratnih sredstev in izpeljava načrtovanega 
dezinvestiranja.
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Razvoj In naložbE 
 

Razvoj informatizacije poslovanja 

V koncernu Intereuropa smo nadaljevali z razvojem informatizacije logističnih storitev, ki 
omogoča ohranjanje in dolgoročno krepitev naše konkurenčnosti. Z razvojem in uvajanjem novih 
informacijskih rešitev smo prispevali k izboljšanju procesov v smeri uresničevanja strateškega cilja 
njihove optimizacije v vseh segmentih poslovanja.  

Za naložbe v informatizacijo smo na ravni koncerna namenili 740 tisoč evrov, od tega v 
slovenskem delu (matična družba in odvisne družbe Intereuropa IT, d.o.o., Intereuropa Transport, 
d.o.o., Interagent, d.o.o., in Interzav, d.o.o.) 447 tisoč evrov, oziroma 60,5 odstotka vseh IT 
naložb v koncernu. Večjim investicijam v zamenjavo računalniške opreme delovnih mest smo se 
zaradi aktivnega zmanjševanja stroškov poslovanja odpovedali. V ostalih družbah v koncernu so 
investicije v informatizacijo znašale 293 tisoč  evrov.

   

Dejavnosti na področju informatizacije v slovenskem delu 
koncerna 
Med dosežki v letu 2010 naj izpostavimo tri področja:

•  Upravljanje poslovanja, kjer smo pristopili k izgradnji celovitega sistema za poslovno    
 obveščanje, ki bo povečal avtomatizacijo izdelave poročil, zagotovil večjo integracijo podat  
 kov, poenostavil dostop do poročil, povečal njihovo razpoložljivost ter pokrival različne potrebe  
 po prezentaciji in dostopu podatkov. Sodoben sistem za poslovno obveščanje bo Intereuropi   
 d.d. omogočal prožno odzivanje na spremembe in potrebe kupcev s hitrim prilagajanjem pro  
 cesov in poslovnih funkcij.

•  Informatizacija delovnih mest, kjer smo nadgradili Microsoftova orodja z rešitvijo za elek 
 tronsko pošto in z neposrednim komuniciranjem. To bo prispevalo k večji učinkovitosti dela   
 zaradi olajšane komunikacije med zaposlenimi, posledično pa k večjemu zadovoljstvu strank.

•  Priprave na projekt informatizacije nabavnega procesa z digitalizacijo in varno hrambo 
 dokumentacije. To bo prispevalo k večji učinkovitosti zaposlenih, pripomoglo uresničevanju  
 ekoloških ciljev in zagotavljalo sodobno poslovanje s strankami.

Naše vodilo pri razvoju informatizacije poslovanja je z novimi rešitvami zagotoviti več dodane vred-
nosti za kupce naših storitev. Takšno usmeritev narekujejo tudi aktualne gospodarske razmere. 

V tem smislu bo v letu 2011 poudarek na naslednjih projektih:

•  Nadaljevanje uvedbe informacijskih rešitev za bolj avtomatizirano povezavo logistične 
 oskrbovalne verige s pomorskimi avtocestami in zračnimi koridorji. Nove rešitve bodo prisp  
 evale h krajšanju prevoznih poti, k učinkovitejšemu delu in večji preglednosti prevoza blaga. 

•  Nadaljevanje uvajanja prenovljenega sistema za organizacijo in izvajanje prevozov (angl. 
 TMS – transport management system). S centralnim zajemom podatkov o vseh operacijah   
 bomo izboljšali učinkovitost dela, strankam pa omogočili kakovostnejšo obravnavo naročil in   
 sledenje pošiljkam.

•  Optimizacija rešitev za podporo skladiščnemu poslovanju (angl. WMS – warehouse man  
 agement system). 

Graf 24: Naložbe v informatizacijo poslovanja koncerna
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•  Vključevanje novih strank prek standardnih vmesnikov na področju kopenskega prometa   
 in logističnih rešitev. Omogoča ga koncernska platforma za e-poslovanje, strankam pa   
 zagotavlja učinkovito izvedbo storitev brez papirnega poslovanja.

Informatizacija poslovanja v drugih družbah koncerna 
Poglavitni projekti Intereuropinih največjih družb v tujini na področju informatizacije so bili:  

•    v družbi Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb vzpostavitev sekundarne lokacije in 
      zagotovitev visoke razpoložljivosti informacijskega sistema in neprekinjenega poslovanja; 

•    v družbi Intereuropa RTC d.d. Sarajevo: 

• posodobitev strežniške sobe v skladu s standardi varnih sob, ki bo zmanjšala tveganja      
   nepooblaščenega dostopa in izpostavljenosti naravnim nesrečam; 

• priprave na uvedbo VoIP telefonije, s ciljem nižanja stroškov in izboljšanja učinkovitosti  
   dela ter integracije v sistem za obvladovanje strank,

• razvoj informacijske rešitve za podporo skladiščnemu poslovanju, ki bo omogočila  
   večjo učinkovitost dela in boljšo kakovost logističnih storitev.

Za leto 2011 je v načrtu izvedba naslednjih pomembnejših projektov:

•   v družbi Intereuropa, logističke usluge, d.o.o.:  

• prilagoditev sistemov za povezavo z novim državnim EU-NCTS sistemom,

• prenova sistema za upravljanje kadrov, skladno z zakonskimi zahtevami glede evidence  
   delovnega časa zaposlenih, in informatizacija delovnih tokov procesov za urejanje  
   odsotnosti z dela s ciljem večje učinkovitosti zaposlenih; 

•   v družbi Intereuropa RTC d.d. Sarajevo: 

• uvedba novega sistema za podporo skladiščnemu poslovanju, 

• uvedba GPS sistema za spremljanje vozil, s ciljem optimizacije prevoznih poti, in     
   zagotovitev sledenja blaga ter večjega zadovoljstva strank; 

• uvedba sistema za fiskalizacijo v skladu z zakonskimi zahtevami in prilagoditev ERP  
   sistema;

• nadgradnja strežniške infrastrukture s ciljem zagotovitve visoke razpoložljivosti  
   informacijskega sistema in neprekinjenega poslovanja.

Naložbe v osnovna sredstva  

Tabela 16 l

Pregled realizacije plana investicijskih vlaganj v letu 2010*                   (v 1000 EUR)

*Razdelitev na opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva: v okviru skupnih investicij v nepremičnine in opremo v višini 2.008 tisoč evrov je bilo na 
ravni koncerna realiziranih 1.550 tisoč evrov investicij v opredmetena osnovna sredstva, v neopredmetena sredstva pa 458 tisoč evrov.

 Nepremičnine            Oprema            Skupaj investicije  

 Plan  Realizacija Plan  Realizacija Plan Realizacija Realizacija v % 
          

Intereuropa d.d. 745 302 1.586 247 2.331 549 23,6

Odvisne družbe 3.440 384 3.356 1.075 6.796 1.459 21,5

Skupaj koncern 4.185 686 4.942 1.322 9.127 2.008 22,0

Koncern Intereuropa 
Zaradi makroekonomskih pogojev na trgu in finančnega položaja koncerna so bile naložbe 
v osnovna sredstva usmerjene v zaključek že začetih investicijskih projektov in v izvedbo 
najnujnejših del ter nabav. Predvsem to velja za matično družbo Intereuropa d.d., kjer smo 
izpeljali le investicije, ki so zagotavljale vzdrževanje minimalnih normalnih pogojev poslovanja 
ter prinašale takojšnje koristi.

Koncern Intereuropa je realiziral za 2.008 tisoč evrov investicijskih vlaganj v osnovna 
sredstva, od tega 686 tisoč evrov v nepremičnine in 1.322 tisoč evrov v opremo. S tem je bilo 
izpolnjenih 22,0 odstotkov letnega plana investicij.
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Investicije v matični družbi Intereuropa d.d.
Med večjimi investicijami v matični družbi Intereuropa d.d. so bile:  

• protitočna zaščita – mreža za avtomobile na parkirišču Logističnega centra Logatec, 

• generalni remont hladilnice v Mariboru (I. in II. faza) z zamenjavo strojnih inštalacij, 

• preplastitev dodatno pridobljenih površin na avtomobilskem terminalu v Kopru,

• nakup skladiščnih regalov v Dravogradu in 

• nakup licenc ter franšiznin.

Nekaj pisarniške opreme je bilo namensko nabavljene iz sredstev prejetih nagrad Sklada republike 
Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov in vračila prispevkov iz naslova zaposlovanja 
invalidov nad predpisano kvoto.

Investicije v odvisnih družbah
V odvisnih družbah koncerna Intereuropa izpostavljamo naslednja vlaganja:

• adaptacija skladišča v Beogradu, 

• zaključna dela v logističnem centru v Moskvi, 

• adaptacija poslovnih prostorov v Podgorici,

• nabava štirih vlačilcev v Zagrebu,

• nakup licenc za informacijski sistem za podporo produktom in

• posodobitev informacijske infrastrukture ter strežniškega sistema v Zagrebu.

Načrti za leto 2011
Na ravni koncerna predvidevamo investicijska vlaganja v skupni višini 2.399 tisoč evrov. Največji 
delež predstavljajo vlaganja v informacijsko tehnologijo ( v licence in računalniško opremo) ter 
skladiščno opremo (v viličarje in skladiščne regale). V okviru matične družbe Intereuropa d.d. 
predvidevamo vlaganja v okviru 1.417 tisoč evrov.

Tako kot lani bomo tudi v letu 2011 pred vsako pomembnejšo investicijo pripravili dodatno 
obrazložitev z analizo upravičenosti.

V letu 2010 smo se v koncernu Intereuropa omejili na izvedbo najnujnejših 
investicij.

Graf 25: Primerjava plana in realizacije plana investicijskih vlaganj koncerna Intereuropa 
v letu 2010 (v 1000 EUR)
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Razvijali smo odgovoren 
odnos do zaposlenih in 
krepili njihovo strokovnost. 
Poudarek je bil na internem 
prenosu znanj, vlaganja v 
kakovost delovnega okolja 
pa so se odrazila v 0,66 
odstotne točke višji oceni 
tega segmenta pri merjenju 
organizacijske klime.

Pretok znanja 
in izkušenj 
zaposlenih 
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Trajnostno porocilo

Odgovornost do zaposlenih, do družbenega in do naravnega 
okolja so stebri trajnostnega razvoja, ki ga opredeljujemo 
kot eno svojih ključnih usmeritev in hkrati trajno zavezo 
mednarodnega logističnega koncerna Intereuropa. Z 
odgovornostjo do trajnostnega razvoja izkazujemo tudi svojo 
konkurenčnost in razvojno naravnanost.

Pri ohranjanju in krepitvi dobrih odnosov s svojim ožjim in širšim okoljem nas vodijo:

• etičnost glede svojih zaposlenih, naravnega okolja ter lokalne in družbene skupnosti, 

• skrbnost in posluh za potrebe okolja, 

• dosledno upoštevanje zakonsko določenih pravil in 

• upoštevanje zahtev potrošnikov po višji kakovosti storitev ter izpolnjevanju visokih    
 družbenih in ekoloških standardov. 

Odgovornost do zaposlenih  

V zahtevnih pogojih poslovanja smo k doseganju poslovnih in strateških ciljev prispevali tudi z 
dosednim načrtovanjem in izvajanjem kadrovske politike. Nadaljevali smo z boljšo izrabo notranjih 
kadrovskih virov, z obvladovanjem stroškov dela in optimizacijo delovnih procesov ter z ukrepi za 
dvig motivacije zaposlenih.

Z naštetimi ukrepi smo pripomogli h krepitvi intelektualnega in socialnega kapitala zaposlenih, ki 
predstavljata podlago za dolgoročnen razvoj koncerna. Gre predvsem za izkušnje in strokovno 
izobraženost zaposlenih ter sposobnosti timov specializiranih posameznikov, ki posedujejo znanja 
za prodajo in izvajanje celovite palete logističnih storitev.   

Gibanje števila zaposlenih   

Posledice globalne krize se v koncernu odražajo tudi v spremembah števila zaposlenih. S ciljem 
omejevanja stroškov dela se je že drugo leto zapored nadaljeval trend zmanjševanja njihovega 
števila. 

Na dan 31. 12. 2010  je bilo v koncernu Intereuropa 2232 zaposlenih, kar je za 264 oziroma 
11 odstotkov manj kot leto prej. Od tega je bil delež zaposlenih v slovenskem delu koncerna 
43,4-odstoten, v odvisnih družbah v tujini pa 56,6-odstoten. V slovenskem delu koncerna se je 
število zaposlenih zmanjšalo za 153 sodelavcev oziroma 14 odstotkov, v odvisnih družbah v tujini 
pa za 111 sodelavcev oziroma 8 odstotkov. Stopnja fluktuacije je bila posledično relativno visoka, 
saj je v  večjih družbah koncerna znašala 14 odstokov.

Stroškovno učinkovitost s ciljem zagotavljanja optimalne kadrovske strukture smo dosegali z 
naslednjimi ukrepi:

• z restriktivnim zaposlovanjem, ki  je bilo omejeno izključno na strokovni kader z    
 izkušnjami in na področja, kjer zapolnitev kadrovskih potreb zaradi odhoda delavcev ni   
 bila mogoča z internimi premestitvami,

• z občasnimi oblikami zaposlovanja prek študentskega servisa in agencij,

• s prerazporejanjem kadrov med enotami in družbami koncerna, pri čemer je v matični   
 družbi blizu 150 zaposlenih spremenilo področje dela (delovno mesto ali organizacijsko   
 enoto), 

• 77 delavcem v slovenskem delu koncerna, pri katerih prerazporeditev na drugo delo ni   
 bila mogoča, smo  izplačali odpravnino,
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• z zmanjševanjem zaposlitev po individualnih pogodbah: iz 50 zaposlenih z individualno   
 pogodbo ob koncu leta 2009 na 38 ob koncu leta 2010 v slovenskem delu koncerna,

• zaradi varčevalnih ukrepov je uprava družbe sprejela sklep, da se zaposlenim zniža    
 prvotna premija za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. 

Na zadnji dan leta je imelo 92 odstotkov zaposlenih v koncernu sklenjeno pogodbo za nedoločen 
čas, 8 odstotkov pa za določen čas. 

Graf 26: Primerjava števila zaposlenih v obdobju 2007–2010

Tabela 17 l 
 
 Primerjava števila zaposlenih po posameznih družbah v koncernu Intereuropa v letih 2009 in 2010

  31. 12. 2009  PRIŠLI ODŠLI 31.12.2010 Odmik 10-09 Ind 10/09

Intereuropa d.d., Koper 829 47 103 773 –56 93

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper 232 1 62 171 –61 74

Interagent, d.o.o., Koper 20 1 1 20 0 100

Interzav, d.o.o., Koper 4 0 0 4 0 100

Intereuropa IT, d.o.o., Koper* 36 0 36 0 –36 0

Slovenija 1121 49 202 968 –153 86

Intereuropa, logističke usluge, d.o.o., Zagreb 597 27 58 566 –31 95

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb  18 2 4 16 –2 89

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo  188 16 44 160 –28 85

AD Intereuropa - logističke usluge Beograd  127 6 19 114 –13 90

Intereuropa Kosova L.C.C., Priština  30 2 8 24 –6 80

Zetatrans A.D. Podgorica 170 12 15 167 –3 98

Intereuropa Skopje, DOO Skopje 26 6 1 31 5 119

Intereuropa Transport DOOEL Skopje**  2 0 2 0 –2 0

Intereuropa – East Ltd., Moskva  143 102 123 122 –21 85

TOV TEK ZTS, Užgorod  46 6 8 44 –2 96

TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev  7 0 7 0 –7 0

TOV DDT, Onokivci*** 1 0 1 0 –1 0

Intereuropa Transport & Spedition GmbH,  14 1 1 14 0 100 
Troisdorf

Intereuropa  S.A.S., Saint Pierre de Chandieu  4 0 0 4 0 100

Intereuropa Global Logistics Service 2 0 0 2 0 100 
Albania shpk, Durres

Ostale države 1375 180 291 1264 –111 92

SKUPAJ 2496 229 493 2232 –264 89
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*  1. 6. 2010 je bila družba pripojena k matični družbi
** od 22. 9. 2010 v likvidaciji
*** v letu 2010 združitev s TOV TEK ZTS, Užgorod
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Struktura zaposlenih 

Struktura zaposlenih po spolu
Med zaposlenimi v koncernu je bilo 65,7 odstotka moških in 34,3 odstotka žensk, kar je na 
ravni predhodnega leta. Prav tako se ni bistveno spremenila struktura menedžmenta s sklenjeno 
individualno pogodbo, ki znaša 62,5 odstotka moških ter 37,5 odstotka žensk.

Izobrazbena struktura 
V koncernu prevladuje operativni kader s IV. in V. stopnjo šolske izobrazbe. Delež zaposlenih z 
omenjeno stopnjo izobrazbe je ostal na ravni predhodnega leta, do opaznejših sprememb pa je 
prišlo pri drugih dveh izobrazbenih skupinah, predvsem zaradi spremenjenega načina prikazovanja 
podatkov v odvisni družbi Intereuropa-East Ltd. v Moskvi. Perspektivnim sodelavcem še naprej, 
tudi s finančno podporo, omogočamo pridobitev višje stopnje šolske izobrazbe. Ob koncu leta 
smo imeli sklenjeno pogodbo o izobraževanju z 32 zaposlenimi v koncernu.

Tabela 18 l 
 
Izobrazbena struktura v koncernu Intereuropa v obdobju 2007–2010

Leto  I.-III.st. izobr. IV.-V. st. izobr.  VI.-VIII. st. izobr. 

2007 10,6%  64,0% 25,4% 

2008 9,2% 64,5%  26,3%

2009 7,9%  61,2% 30,9%

2010 10%  62,0%  28%

Izobraževanje in razvoj zaposlenih

Za strokovni in osebni razvoj zaposlenih skrbimo s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem. 
Na ta način prispevamo k utrjevanju vrednot družbe, zlasti h krepitvi usmerjenosti h kupcem, k 
partnerskim odnosom in timskemu delu. Intereuropino mednarodno poslovno okolje zaposlenim 
omogoča razvoj in delo na različnih poslovnih področjih. 

Dobro polovico celotnega funkcionalnega usposabljanja (51 odstotkov) je predstavljal interni 
prenos znanja in veščin, ki je obsegal predvsem področje nove informacijske podpore poslovnim 
procesom ter področje varstva pri delu. Kadrom, ki so se uvajali v novo področje dela, so kot 
mentorji prenašali svoja znanja strokovnjaki Intereurope.

Graf 27: Izobrazbena struktura v koncernu Intereuropa v letu 2010

9,7% 
I.- III. st. izobr.
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Graf 28: Delež ur, namenjen izobraževanju po posameznih področjih, v letu 2010 
v primerjavi z letom 2009

V matični družbi so prevladovala usposabljanja s področja uvajanja nove programske podpore 
logističnim procesom – ISPRO, v katerega je bilo vključenih najmanj 461 zaposlenih. Na ravni 
celotnega koncerna so se zaposleni v veliki meri udeleževali delavnic s področja varnosti in 
zdravja pri delu, pri čemer so poleg običajnih usposabljanj potekali tudi tečaj za nudenje prve 
pomoči, higienski minimum in tečaj za varno delo na železniškem območju. Organizirali smo 
tudi izobraževanja s področja logističnih znanj (novosti pri carinjenju, kontrola dovolilnic) in 
usposabljanja z ostalih strokovnih področij (računovodstvo, finance, informatika).

Prek razpisa »Znanje uresničuje sanje« smo v okviru Intereurope d.d. organizirali učenje tujih 
jezikov (angleščina, ruščina) in računalništva za 34 zaposlenih, ki so pridobili finančna sredstva 
države.

V slovenskem delu koncerna so se zaposleni povprečno izobraževali 33 ur, v ostalih družbah zunaj 
Slovenije pa povprečno 10 ur. 

Tabela 19 l

Izobraževanje v koncernu v obdobju 2007–2010

   2007 2008 2009 2010

Število ur izobraževanja  
(funkcionalno izobraževanje in izredni študij)  35.353 37.696 54.072 45.000

Število ur  internega prenosa znanj    6.803 28.568 12.813

Število ur izobraževanja na zaposlenega  13 13 22 20

*Porabljena sredstva za izobraževanje (skupaj)  308.555 345.702 193.831 89.812

*Porabljena sredstva za izobraževanje na zaposlenega  115,5 123,8 77,7 40,2

* Podatek zajema samo stroške šolnin in kotizacije    

Povezovanje z izobraževalnimi institucijami v okolju
Dolgoletno povezanost naših družb z različnimi izobraževalnimi institucijami v lokalnem in širšem 
okolju smo nadgrajevali na naslednje načine: 

• na dogovorjenih obiskih smo v prostorih družbe in izobraževalnih ustanovah predstavljali   
 logistične dejavnosti naše družbe,

• omogočili smo opravljanje obvezne šolske prakse 47 dijakom in študentom, 

• sodelovali smo s študenti in dijaki in jim omogočili izdelavo seminarskih in diplomskih   
 nalog z različnih poslovnih področij družbe,

• prek štipendijskega sklada Univerze na Primorskem smo v letu 2010 štipendirali 3    
 študente in  jim omogočili opravljanje  strokovne prakse,

• naši strokovnjaki kot predavatelji sodelujejo na različnih konferencah in pomembnejših   
 srečanjih. 
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Kakovost delovnega okolja  
Za večjo kakovost dela in življenja zaposlenih smo nadaljevali z obstoječimi ukrepi in izpeljali še 
dodatne:

• Družini prijazno podjetje: na sedežu družbe smo organizirali dan odprtih vrat za otroke   
 naših sodelavcev. Udeležilo se ga je 33 otrok, ki so spoznavali delovno okolje staršev.   
 Zaradi pozitivnega odziva bomo s podobno prakso nadaljevali tudi v drugih enotah. 

• Možnost fleksibilnega delovnega časa zaradi usklajevanja dela in družine je bila    
 omogočena 20 zaposlenim na ravni koncerna, ki so izrazili tako potrebo.

• S pisno zahvalo ob upokojitvi in čestitko ob »okroglem« rojstnem dnevu s podpisom    
 predsednika uprave smo izrekali pozornost našim delavcem.

• 108 sodelavcem, ki so se znašli v slabšem materialnem in zdravstvenem stanju, smo v  
 koncernu finančno pomagali v skupni vrednosti 68.372 evrov (v enakem obdobju  
 predhodnega leta 43.065 evrov).

• Nadaljevali smo s prakso izkazovanja pozornosti jubilantom za 10, 20 in 30 let dela 
 v Intereuropi, s povabilom sodelavcem na novoletno večerjo in z novoletno obdaritvijo   
 otrok zaposlenih.

• Zaposleni so uporabljali možnosti rekreativnega oddiha v Intereuropinih počitniških    
 enotah.

• V družbah slovenskega dela koncerna plačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje za   
 88,4 odstotka oziroma 858 zaposlenih, in sicer v povprečju 37 evrov na zaposlenega na   
 mesec. 

Merjenje organizacijske klime »Zlata nit«, 2009/2010
Rezultati zadnjega merjenja organizacijske klime so pokazali, da so bile po pričakovanjih  
povprečne ocene za spoznanje nižje (za približno 0,3 točke) kot v letih 2007/2008. V kategoriji 
kakovost delovnega okolja, kjer imamo še precejšnje rezerve v človeškem faktorju, so ocene 
boljše kot rezultati predhodnega merjenja in nad povprečjem med velikimi podjetji.  

Meritve so pokazale tudi nekoliko zmanjšan občutek varnosti pri zaposlenih, kar v obdobju 
splošne gospodarske krize ni presenetljivo. Zaposleni so izrazili občutek, da so premalokrat 
deležni pohvale in priznanja za dobro delo, v primerjavi s preteklostjo se je malce znižala tudi  
pripadnost Intereuropi. 

Na temelju rezultatov raziskave smo pripravili ukrepe za izboljšave, ki smo jih večinoma že začeli 
izvajati:

• izpeljava letnih razvojnih pogovorov v vseh enotah in izdelava razvojnih načrtov ter    
 pogovorov s ključnimi in perspektivnimi sodelavci,

• redne mesečne predstavitve posameznika, enote ali tima na Intranetu, s poudarkom na   
 dobri praksi v enoti in na poimenski predstavitvi manjših, dislociranih oddelkov,

• dostopnost in odkritost »top managementa«, pogostejša dvosmerna komunikacija,

• predsednik uprave in/ali pomočnik člana uprave sta periodično prisotna na rednih    
 razširjenih kolegijih posameznih enot,  

• objavljanje kratkih povzetkov poglavitnih tem in znanj vsakega usposabljanja, ki se ga   
 kdorkoli od sodelavcev udeleži na intranetu, v rubriki izobraževanje,

• organizacija internih koncernskih konferenc posameznih interesnih skupin s programi   
 »team buildinga«,

• organizacija okrogle mize o aktualni tematiki, na katero enkrat letno vodstvo družbe    
 povabi perspektivne sodelavce, ki še niso na višjih delovnih mestih. 
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Varnost in zdravje pri delu

Zagotavljanje varnosti in skrb za zdravje zaposlenih
Zdravje in varnost pri delu sta v našem koncernu poleg kakovosti dela nepogrešljiv del delovnega 
procesa. Imata velik pomen pri doseganju zastavljenih ciljev in zagotavljanju dobrega počutja 
delavcev.

Sistem varnosti in zdravja pri delu temelji na ugotavljanju in vrednotenju tveganj na delovnem 
mestu ter na izvajanju varnostnih ukrepov za njihovo zmanjševanje. Izhajajoč iz ocene tveganja in 
izjave o varnosti, skrbimo za stalno usposabljanje zaposlenih za varno in zdravo delo.

Da bi izboljšali kakovost dela, predvsem z vidika ažurnosti in točnosti evidenc usposabljanja 
delavcev in opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov, smo ob koncu leta začeli uvajati 
evidence v SAP aplikaciji. Projekt bomo dokončali v prvi polovici leta 2011.

Usposabljanje za varno delo
Tovrstna usposabljanja potekajo interno in v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi osebami. S 
področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in prve pomoči smo na ravni matične 
družbe in odvisnih družb v Sloveniji usposobili skupno 374 zaposlenih, vključno s študenti in z 
najetimi delavci. To je na ravni predhodnega leta, ko je bilo usposobljenih 373 delavcev.

Področje zdravstvenega varstva
Za predhodne in obdobne usmerjene ter izredne zdravstvene preglede skrbimo v sodelovanju s 
pooblaščenim zdravnikom in z izbranimi medicinami dela. 

Lani je bilo na predhodnih in obdobnih usmerjenih pregledih 311 zaposlenih. Poleg delavcev s 
povečanim tveganjem nastanka poškodb smo nanje napotili tudi vse tiste delavce iz sektorjev 
družbe, ki so bili do tedaj na zdravniškem pregledu le ob nastopu dela.

V slovenskem delu koncerna se je organiziranega cepljenja proti gripi udeležilo 137 zaposlenih, kar 
je za 31 manj v primerjavi z letom 2009.

V skrbi za ohranjanje zdravja smo zaposlenim omogočali tudi rekreativno vadbo v prostem času. 

Z navedenimi preventivnimi ukrepi obvladujemo bolniško odsotnost ( do 30 dni, ki je v breme 
družbe) na običajni ravni okrog 2 odstotka. 

Poškodbe pri delu
V družbah koncerna slovenskega dela koncerna se je v letu 2010 pri delu poškodovalo 27 
zaposlenih, od teh je voznik družbe Intereuropa Transport, d.o.o., v prometni nesreči utrpel hujše 
poškodbe. 

Na nivoju celotnega koncerna se je pri delu poškodovalo 40 zaposlenih, dva delavca sta utrpela 
hujše poškodbe. Število poškodb ni bistveno drugačno v primerjavi s predhodnim letom, ko je bilo 
skupno 35 poškodb pri delu, je pa za 1,5-krat manjše število hujših poškodb. 

V letu 2010 sta bili na ravni celotnega koncerna 2 hujši poškodbi, v letu 2009 pa 5 hujših 
poškodb.

Analiza virov, vzrokov in dejavnikov poškodb je pokazala, da so se poškodbe pripetile predvsem 
zaradi osebnega dejavnika posameznika. Šlo je predvsem za nepazljivost, napačen pristop k delu 
in neuporabo osebne varovalne opreme. Okoli tretjina poškodb se je zgodila našim voznikov, pri 
čemer so bili vzroki poškodb zdrsi. Hujša prometna nesreča je bila vzrok za poškodbo le enkrat. 

Pregledi in preizkusi delovne opreme
Pri uporabi delovne opreme, kot so stroji-viličarji, dvigala, plinske, elektro- in strelovodne  
napeljave in druge naprave, v delovnem procesu nastajajo določena tveganja za poškodbe 
ali zdravstvene okvare. Ustreznost in pravilnost delovanja opreme zato redno preverjamo. V 
posameznih organizacijskih enotah je bilo pregledanih in preizkušenih 223 vrst različne delovne 
opreme. V primerjavi s predhodnim letom smo inetnzivnost nadzora nekoliko povečali, saj je bilo 
leto prej pregledanih 214 vrst opreme. 
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Varstvo pred požarom
Posebno skrb smo posvetili zagotavljanju nadzora nad tveganjem za nastanek požara s področja 
požarne preventive. Opravili smo redne preglede objektov, opreme aktivne in pasivne požarne 
zaščite (gasilniki, hidranti, javljalniki požara, kupole za odvod dima in toplote, avtomatska 
protipožarna vrata…). Zaposlene tudi redno usposabljamo za varstvo pred požarom.

odgovoRnost do naRavnEga oKolja 

V Intereuropi delujemo v smeri zmanjševanja nevarnih 
emisij v okolje, omejevanja izgub energije in ločevanja ter 
recikliranja odpadkov. Pri tem upoštevamo predpisane 
nacionalne zakonske zahteve in se prilagajamo evropskim 
ter svetovnim smernicam okoljskih direktiv. 

Odgovorno ravnanje do okolja je sestavni del vseh delovnih procesov in poslovnih odločitev, pri 
čemer izpostavljamo:  

• investicije v novogradnje in prenove objektov, 

• nabavo osnovnih sredstev in dodatne opreme,

• ravnanje z odpadno računalniško opremo,

• ravnanje z odpadki,

• postopke ravnanja z nevarnim tovorom,

• porabo vode in energije.

V letu 2010 smo izvedli zgolj najnujnejše investicije, zato večjih prenov objektov ni bilo. 

Energetska učinkovitost in ločeno zbiranje odpadkov 

Energetsko učinkovitost smo še naprej zagotavljali z rednimi in s sistematičnimi ukrepi, kot so: 

• redno čiščenje in servisiranje peči, dimnikov in klimatskih naprav,  

• uravnavanje grelnih naprav, 

• analiziranje odpadnih voda in dimnih plinov ter 

• obnavljanje parkirišč, ki jih posodabljamo z lovilci okolju škodljivih snovi. 

Večjo pozornost smo namenili ločenemu zbiranju odpadkov, kjer smo zastavili dolgoročne cilje 
njihovega zmanjševanja in pričakovanih učinkov. Za ločevanje nenevarnih odpadkov  (karton, papir, 
les, kovina, steklo, gume, plastične folije) uporabljamo posebne zabojnike. Nevarne kemikalije in 
odpadna olja zbiramo v namenskih skladiščih, medtem ko organske odpadke živalskega izvora 
predajamo ustreznim, pogodbenim odjemalcem.

Ločeno zbiramo monitorje, tonerje in baterije ter ostalo računalniško opremo (tiskalniki, kabli, 
miške, računalniki). V dogovoru s pooblaščenim zbiralcem odpadkov, skladno z zakonskimi 
zahtevami, odsluženo računalniško opremo najmanj enkrat letno oddamo na deponiji. 

V letu 2010 smo oddali streho v Otiškem vrhu za postavitev sončne elektrarne velikosti 4.400 
modulov in moči 999 kWp, kar zadostuje za oskrbo z električno energijo za 275 gospodinjstev 
in pomeni zmanjšanje 660 ton emisij CO2 letno. Podpisali smo še 2 pogodbi za namestitev 
sončnih elektrarn na strehah naših objektov v Celju in Logatcu. S tem smo se posredno vključili v 
sofinancirani program obnovljivih virov.  

Še naprej povečujemo aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju nevarnih 
emisij v okolje in izgub energije ter k zmanjševanju in recikliranju odpadkov.
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Zmanjševanje učinkov na okolje v prometu in v poslovnih 
procesih 
Zavedamo se, da je promet na splošno eden večjih povzročiteljev onesnaževanja. Kot logistično 
podjetje smo vključeni v organizacijo transporta na različnih področjih. Med pomembnejšimi je 
področje kamionskega transporta, kjer lahko neposredno vplivamo na odgovorno ravnanje z 
okoljem. 

Na tem področju učinke na okolje zmanjšujemo z različnimi ukrepi, med katerimi izpostavljamo:  

• postopno izločanje vozil z motorji  EURO 5 iz voznega parka in 

• ločeno odstranjevanje odpadnih materialov, kot so gume ter olja.

K ekološkemu ravnanju prispevamo tudi v vseh ostalih poslovnih procesih, kjer zamenjujemo 
papirno administracijo z računalniško in na različne načine varčujemo z energijo v poslovnih in 
skladiščnih prostorih. 

Skrb za okolje prenašamo na zaposlene s pomočjo izobraževalnih programov, kot so tečaji 
varčne vožnje na področju kamionskega transporta, ravnanje z nevarnimi snovmi in z odpadki in 
podobno. Zaposlene informiramo in ozaveščamo tudi s pomočjo orodij internega komuniciranja. 
Z uporabo tehnologije in s ponudbo storitev, ki vključujejo ter podpirajo načela varovanja okolja, 
aktivno pripomoremo k širitvi zavedanja in osveščanja okoljevarstvenih načel tudi pri ostalih 
poslovnih partnerjih.

Cilji v letu 2011
V letu 2011 bomo nadgradili obstoječi Načrt gospodarjenja s komunalnimi odpadki v družbi 
Intereuropa d.d. in v vseh prostorih zagotovili enotno ločevanje odpadkov. 

Načrtujemo vpeljavo elektronskega dokumentarnega sistema za posamezna področja poslovanja, 
nadaljevali pa bomo tudi z ukrepi energetske in stroškovne učinkovitosti s področja porabe 
energije ter ostalega materiala.

V letu 2011 pričakujemo dodatne učinke na področju energetske in 
stroškovne učinkovitosti. 

odgovoRnost do dRUžbEnEga oKolja 

Pozitiven odnos in aktivno udejstvovanje družb koncerna 
v lokalnem in širšem družbenem okolju različnih trgov, 
kjer smo prisotni, pojmujemo kot pomembna dejavnika 
uspešnosti poslovanja in razvoja. Tudi v letu 2010 sta 
bila pomembna stalnica. Kljub neugodnim razmeram v 
gospodarskem okolju in zahtevnem položaju podjetja smo 
vlagali v družbeno okolje in ohranjali ter krepili dobre odnose 
z deležniki v tem okolju.  
Naše sodelovanje z družbenim okoljem prispeva k izboljševanju kakovosti življenja širše skupnosti, 
pa tudi zaposlenih. Del svojih sredstev vračamo okolju, v katerem delujemo. To velja tako za 
matično družbo kot tudi za odvisne družbe, ki se prav tako aktivno vključujejo v svoje lokalno in 
širše družbeno okolje. Sredstva vestno in preudarno namenjamo številnim prejemnikom različnih 
interesnih skupin. Pri sponzorstvih je naš primarni cilj usmerjanje predvsem v tiste priložnosti, ki 
prispevajo k prepoznavnosti Intereurope v evropskem in širšem svetovnem prostoru. 
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Struktura donatorskih in sponzorskih sredstev koncerna 
Intereuropa 
Struktura sredstev za donacije in sponzorstva se po področjih skozi leta spreminja, vendar ves čas 
spodbuja raznolikost in enakovredno obravnavo vseh družbenih področij. Ob tem so se skozi čas 
razvile in utrdile nekatere dolgoročnejše oblike sponzorskih partnerstev ter projekti, ki so postali 
stalnica. 

V koncernu Intereuropa smo izrazito naklonjeni sodelovanju v humanitarnih akcijah, ki smo jim tudi 
letos namenili najvišji delež sponzorskega in donatorskega proračuna. Svojo usmerjenost v razvoj, 
izobraževanje, znanje in napredek izkazujemo z naklonjenostjo projektom s področja izobraževanja 
in znanosti, pri čemer primarni prispevek namenjamo razvoju znanosti na področju svojega 
delovanja, prisluhnemo pa tudi širšim družbenorazvojnim področjem. 

Gospodarska kriza in razmere na trgu v letu 2010 so otežile poslovanje ter posledično oklestile 
tudi prvotno predvidena sredstva koncerna za sponzorske in donatorske namene, a smo kljub 
temu podprli kar nekaj družbenokoristnih projektov. 

Podprli smo Društvo za pomoč otrokom Čebelica in prisluhnili potrebam otrok 
iz socialno ogroženih družin. Naši zaposleni iz različnih enot po Sloveniji so 
zbirali oblačila, obutev, šolske potrebščine, igrače in drugo opremo. Zbrano 
blago smo s pomočjo naše Intereurope Express prepeljali v Maribor in ga 
predali skladno z namenom. 

Odzvali smo se povabilu Sekcije za tropsko medicino Medicinske fakultete v 
Ljubljani in s pomočjo naših logističnih storitev organizirali prevoz zdravil in 
medicinskega materiala v Ugando.

Podprli smo Sklad - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi 
potrebami.

sIstEm KaKovostI Poslovanja 

Na področju zagotavljanja kakovosti storitev smo v letu 
2010 izvajali aktivnosti iz sprejete strategije vzpostavljanja 
integriranega sistema vodenja. Leto je minilo v znamenju 
pridobitve novega certifikata za pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO) v Intereuropi d.d. in uspešno 
opravljenih zunanjih presoj v vseh šestih certificiranih 
družbah koncerna po standardu vodenja kakovosti ISO 
9001:2008.

Uresničevanje strategije na področju kakovosti
V koncernu Intereuropa vzpostavljamo celovit sistem kakovosti poslovanja skladno z začrtano 
strategijo. Konec leta 2010 je v certificiranih družbah delovalo 76,3 odstotka vseh zaposlenih v 
koncernu, kar je 5,9 odstotne točke več kot v predhodnem letu. Poleg aktivnosti na področju 
vodenja kakovosti, varovanja okolja, varnosti živil ter varstva in zdravja pri delu smo v obvladujoči 
družbi vzpostavili sistem vodenja varnosti dobavne verige in pridobili certifikat AEO.
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Pokazatelji kakovosti
V špediciji in logistiki so pomembni kazalniki kakovosti povezani s hitrostjo izvedene storitve, in 
z varnostjo kupčevega blaga. Hitrost dostave pošiljk v mednarodnem in domačem prometu je v 
Intereuropi d.d. ostala na ravni preteklih let. Varnost blaga, merjena s poškodbami blaga in z njimi 
povezanimi odškodninskimi zahtevki, pa kaže bistveno izboljšanje.

Reklamacij je bilo v matični družbi 20 odstotkov manj kot v preteklem letu, stroškov reklamacij pa 
kar za več kot polovico manj. Tveganja delovanja smo zavarovali pri odvisni družbi Interzav, d.o.o.

Notranje preverjanje kakovosti storitev
Izvajali smo notranje presoje v vseh certificiranih družbah, iz rezultatov pa je razvidno, da 
poslovanje v večini procesov poteka skladno s standardom. V aktivnostih, kjer se pojavljajo 
neskladja, sprožamo korektivne ukrepe.

Tabela 20 l

zunanje preverjanje kakovosti storitev v letu 2010

Družba Standard Certifikacijski Mesec zunanje Neskladnosti Priporočila Merjenje 
  organ  presoje   zadovoljstva 
      kupcev

Intereuropa d.d. ISO 9001:2008 SIQ marec 0 16 

Intereuropa Transport d.o.o. ISO 9001:2008 SIQ marec 0 2 

Intereuropa, logističke 
usluge, d.o.o., Zagreb ISO 9001:2008 SIQ marec 0 7 

Interagent d.o.o., Koper ISO 9001:2008 BV junij 0 3 •

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo ISO 9001:2008 SIQ december 0 17 •

Intereuropa Transport &  
Spedition GmbH, Troisdorf ISO 9001:2008 BV februar 0 1 

Notranje preverjanje sistema vodenja varnosti živil – HACCP
V obvladujoči družbi je vzpostavljen sistem vodenja varnosti živil v skladiščih v Mariboru, 
Dravogradu, Celju in Ljubljani V novembru in decembru sta bili opravljeni verifikaciji HACCP 
sistema oziroma preveritev spoštovanja dobre prakse v zvezi z varnostjo živil v vseh štirih 
skladiščih. Ugotovljeno je bilo deset neskladij in podanih enajst priporočil oziroma izboljšav.

Zunanje preverjanje kakovosti storitev
V postopkih zunanje presoje sta bili v koncernu ugotovljeni le dve manjši neskladji. Povezani  sta 
bili z nepopolnimi podatki na dostavnicah in s pomanjkljivim analiziranjem podatkov spoštovanja 
predpisov v cestnem prometu. 

Zunanje preverjanje sistema skladiščenja ekoloških 
proizvodov ob uvozu iz tretjih držav
V Filiali Koper matične družbe smo že četrto leto zapored uspešno prestali zunanjo presojo 
skladnosti skladiščenja ekoloških proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, kot jo določata uredbi ES 
834/2007 in 889/2008.

Leto je minilo v znamenju pridobitve novega standarda in certifikata za 
varnost dobavne verige AEO v Intereuropi d.d. ter uspešnih presoj sistema 
kakovosti v šestih družbah koncerna.

Certificiranih je šest družb koncerna, v katerih deluje 76,3 odstotka vseh 
zaposlenih v koncernu, kar je 5,9 odstotne točke več kot leto prej. 
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Načrti za leto 2011
Z uvedbo sodobne programske opreme in standardiziranih ter avtomatiziranih postopkov dela 
načrtujemo v naslednjem letu dvig ravni kakovosti storitev predvsem na področju kopenskega 
prometa.

ODGOVORNOST DO DOBAVITELJEV 

V odnosih do dobaviteljev gradimo in vzdržujemo visoko raven poslovnih odnosov, ki temeljijo na 
zanesljivosti in zaupanju. V procesu nabave uresničujemo učinkovito, kakovostno in kar najbolj 
ugodno preskrbo s storitvami, z delovno opremo, materialom in delovno silo.

Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih poslovnih odnosov z 
dobavitelji

Sistem  celovitega obvladovanja odnosa z dobavitelji je opredeljen v Poslovniku vodenja kakovosti, 
v organizacijskih predpisih, navodilih za delo in pravilnikih koncerna. Za zagotovitev nemotenega 
delovnega procesa stremimo k vzdrževanju profesionalnega, solidnega, recipročnega in poštenega 
odnosa s ključnimi ter z drugimi dobavitelji pomembnejših virov. 

Dobavitelje glede na pomembnost in sposobnost razvrščamo na:

• dobavitelje partnerje, s katerimi smo sklenili dolgoročne pogodbe o sodelovanju,

• odobrene dobavitelje, ki so ocenjeni kot sposobni in zanesljivi, ter

• neodobrene dobavitelje, ki ne ustrezajo kriterijem izbora.

Med ostale dobavitelje štejemo dobavitelje enkratnih in manj pomembnih nabav. 

Postopki ocenjevanja dobaviteljev in njihov izbor 
Na pomembnejših področjih letno ocenimo dobavitelje in jih na podlagi enotne metodologije ter 
predpisanih kriterijev (cena, kvaliteta, roki in ostali kriteriji, specifični za vsako področje) uvrstimo 
na ustrezno listo (odobreni, neodobreni). O doseženih rezultatih dobavitelje obveščamo ter z 
namenom izboljšanja in nadgradnje odnosa sprejemamo njihove morebitne pripombe, predloge in 
želje. 

Za zagotovitev enakopravnega položaja ponudnikov in optimalne rešitve praviloma izberemo 
dobavitelja med tremi ponudniki, upoštevajoč predpise in listo dobaviteljev. Izbor izvede komisija 
za izbor ali druga odgovorna oseba v sodelovanju s strokovnjaki ustreznega področja. Sproti 
spremljamo tudi ustreznost in kakovost dobavljene storitve ali materiala ter pravočasno in ustrezno 
ukrepamo, da bi zagotovili zadovoljstvo končnega uporabnika.

Vrste storitev in materialov po področjih
Nabavo različnih storitev in materiala izvajamo skladno s potrebami določenih poslovnih področij. 

Kopenski promet:

• špediterske storitve v tujini (zbirni promet), 

• cestne in železniške transportne storitve v mednarodnem in domačem prometu,

• gorivo,

• servisne storitve.

Interkontinentalni promet:

• letalski transport,

• pomorski transport,

• pristaniške in letališke storitve.
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Sektor za upravljanje z nepremičninami in centralno nabavo:

• gradbene storitve (gradnja, redno in investicijsko vzdrževanje objektov),

• skladiščna oprema, transportna vozila, pisarniška oprema  (nabava, vzdrževanje),

• material in storitve, vezane na tekoče stroške (elektrika, voda, plin, kurilno olje, pisarniški   
 material, varovanje, čiščenje).

Sektor za kadrovske in splošne zadeve:

• iskanje, izbiranje, najem kadra,

• organizacija in izvedba usposabljanja zaposlenih,

• preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih.

Področje informatizacije poslovanja:

• informatizacija celovitih logističnih rešitev,

• informatizacija finančne in kontrolinške funkcije,

• platforma za medpodjetniško elektronsko poslovanje,

• satelitsko – komunikacijska oprema,

• sistemska orodja za strežniško infrastrukturo in delovne postaje,

• strežniška in komunikacijska infrastruktura,

• lokalna računalniška oprema.

Cilji v letu 2011
Naš cilj na področju dobave ostaja preskrba delovnega procesa s storitvami in materiali po čim 
ugodnejši ceni in ustrezne kakovosti, ob hkratnem ohranjanju dobrih medsebojnih poslovnih 
odnosov z dobavitelji. Aktivnosti pri doseganju naštetih ciljev bomo krepili, kar nam narekujejo 
zahtevna gospodarska situacija, manj ugodni pogoji poslovanja in strateške aktivnosti optimizacije 
procesov. 
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KomUnIcIRanjE s KljUčnImI javnostmI  

V koncernu Intereuropa smo krepili dejavno komuniciranje 
z vsemi deležniki.  Poseben poudarek smo namenili 
komuniciranju s finančnimi javnostmi, z zaposlenimi in kupci. 
V središču komunikacijskih aktivnosti so bili najpomembnejši 
dosežki koncerna in novosti v poslovanju, odzivali pa smo 
se tudi na aktualne razmere in potrebe trga. 
Za notranje in zunanje komuniciranje koncerna Intereuropa je odgovorna Služba za odnose z 
javnostmi. Služba skrbi za usklajeno vsebino sporočanja in dosledno komuniciranje z mediji, 
zaposlenimi, kupci ter vlagatelji, odgovorna pa je tudi za pretok in notranji nadzor nad cenovno 
občutljivimi informacijami.

V koncernu dojemamo tesno sodelovanje z deležniki in korektno ter ažurno posredovanje 
informacij kot zavezo. Komunikacijski cilji izhajajo iz strateških in poslovnih ciljev koncerna 
ter njegovih korporativnih smernic poslovanja. Izvajanje komunikacijske strategije v veliki meri 
temelji na zastavljeni strategiji razvoja koncerna. Na teh izhodiščih pripravljamo redne strategije 
komuniciranja, v okviru katerih določimo ciljne javnosti in z njimi povezane komunikacijske cilje, 
izdelamo primerno strategijo, opredelimo način in orodja komuniciranja ter pripravimo konkretne 
komunikacijske aktivnosti.

Komuniciranje s finančnimi javnostmi 

Prizadevamo si za redno, odkrito in natančno komunikacijo z delničarji, analitiki, bančniki 
in potencialnimi vlagatelji. Ključnega pomena je tesno sodelovanje in korektno ter ažurno 
posredovanje informacij bankam upnicam, kar je pripomoglo tudi k podpisu pogodbe o najemu 
dolgoročnega sindiciranega kredita s sindikatom petih bank. 

V luči negovanja in krepitve odnosov z vlagatelji smo nadaljevali z individualnimi srečanji z 
vlagatelji, analitiki in bančniki. S pomočjo različnih komunikacijskih orodij in aktivnosti smo krepili 
ugled in prepoznavnost koncerna v očeh vseh javnosti. O pomembnejših poslovnih dogodkih smo 
ciljne javnosti obveščali tudi prek Intereuropinih e-novic. 

S proaktivnim delovanjem skrbimo za celovit in kakovosten prenos informacij prek medijev, ki 
pripomorejo k doslednemu informiranju širše javnosti kot tudi k prepoznavnosti in dobremu imenu 
koncerna Intereuropa. Poleg rednih sporočil za javnost in posredovanja informacij medijem smo se 
pojavljali v različnih projektih lokalnega okolja, ki so prav tako medijsko podprti. Pri tem dosledno 
upoštevamo pravila razkrivanja informacij, ki smo jim kot delniška družba v prvi kotaciji Ljubljanske 
borze zavezani. 

Komuniciranje z zaposlenimi 

Dejavni in dosledni komunikaciji z zaposlenimi pripisujemo bistven pomen in je v sedanjih kriznih 
razmerah ključna. V ta namen komuniciramo osebno in prek mesečnega elektronskega časopisa 
„InterInformator”. Občasno organiziramo obiske vodstva po enotah, redno pa poteka seznanjanje 
z novostmi tudi na ravni sveta delavcev. Ta na svoje seje redno vabi tudi vodstvo družbe in na tak 
način skrbi za sprotno informiranje ter medsebojni dialog glede odprtih vprašanj. O komuniciranju 
z zaposlenimi dodatno poročamo tudi v poglavju Odgovornost do zaposlenih. 

Komuniciranje s kupci

V odnosih s kupci zagovarjamo pomen medosebne komunikacije in pristnih vezi, ki nastajajo z 
rednim in uspešnim sodelovanjem, zato jih negujemo in krepimo z rednimi osebnimi stiki ter obiski. 
Te vezi so potrditev zaupanja kupcev in temelj nadaljnje krepitve sodelovanja, ki se izkazuje tudi v 
rasti poslovanja. 

Redne stike smo v letu 2010 dopolnjevali s srečanji na strokovnih posvetih in dogodkih, ki se jih 
redno udeležujemo in jih občasno tudi organiziramo. Skrbimo, da smo prisotni na vseh večjih 
sejmih in konferencah logistične dejavnosti.
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Omogočili smo 
finančno stabilnost z 
reprogramiranjem večine 
kratkoročnih v dolgoročne 
finančne obveznosti 
in z dezinvestiranjem 
nepremičnin. 
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UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Izjava o odgovornosti uprave

Uprava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe Intereuropa d.d., Koper in skupine 
Intereuropa ter računovodskih izkazov in za njihovo pošteno predstavitev vsem interesnim skupinam.

Uprava izjavlja:

• da so računovodski izkazi pripravljeni ob upoštevanju predpostavke delujočega podjetja tako za 
obvladujočo družbo kot tudi za njene odvisne družbe in nastanka poslovnega dogodka,

• da dosledno uporablja izbrane računovodske usmeritve in ustrezno razkriva morebitne spremembe,

• da so računovodske ocene pripravljene premišljeno, skladno z načeli previdnosti in dobrega gospodarja,

• da so pripravljeni računovodski izkazi skladni z veljavno zakonodajo in MSRP.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja tako 
družbe kot tudi skupine ter za uvedbo vseh tistih, ki preprečujejo prevare ter omogočijo odkritje prevar in 
drugih nepravilnosti. 

V petih letih po poteku obravnavanega poslovnega leta, v katerem je treba davek obračunati in plačati, 
lahko davčne oblasti preverijo poslovanje družbe, kar lahko povzroči nastanek dodatne obveznosti za 
plačilo davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb ali drugih davkov 
oziroma dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z dejstvi ali okoliščinami, ki bi lahko kakorkoli vplivale na 
pomembno obveznost iz tega naslova.

Koper, 22. februarja 2011

Uprava drUžbe

Predsednik uprave

mag. Ernest Gortan

  

Namestnica predsednika uprave

Tatjana Vošinek Pucer
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UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Skupino Intereuropa sestavlja obvladujoča družba Intereuropa d.d., Koper z odvisnimi družbami, poleg 
tega je po kapitalski metodi v skupino vključena tudi skupaj obvladovana družba. Intereuropa d.d., Koper 
je po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah opredeljena kot velika družba; z njenimi vrednostnimi 
papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato je zavezana k reviziji. Kot obvladujoča 
družba je zavezana tudi k izdelavi skupinskih računovodskih izkazov. Sedež ima na Vojkovem nabrežju 
32, 6000 Koper, Slovenija. 

Računovodski del letnega poročila vsebuje računovodske izkaze s pojasnili obvladujoče družbe in 
računovodske izkaze s pojasnili skupine Intereuropa. Vsi računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Revizijska družba 
Ernst & Young, revizija, poslovno svetovanje, d.o.o, je revidirala vsak del posebej in izdala dve ločeni 
poročili neodvisnega revizorja.
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RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE INTEREUROPA  
ZA POSLOVNO LETO 2010

računovodski izkazi skupine Intereuropa s pojasnili 

Računovodski izkazi so uskupinjeni računovodski izkazi skupine Intereuropa (v nadaljevanju skupina) za 
obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2010. Skladno z določbami 54. člena Zakona o gospodarskih družbah, 
mora skupina sestaviti in objaviti letno poročilo in s tem letne skupinske računovodske izkaze v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), saj so delnice obvladujoče 
družbe uvrščene na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev.

V skupinske računovodske izkaze so poleg obvladujoče družbe Intereuropa d.d., Koper na dan 31. 12. 
2010 vključene še naslednje družbe:

Tabela 1 |

Družbe skupine Intereuropa d.d., Koper na dan 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

država, v kateri 
je sedež družbe

% lastništva na 
dan 31. 12. 2010

Celotni kapital 
družbe

pripadajoči čisti 
poslovni izid od 

1. 1. do 31. 12. 2010

družbe, neposredno odvisne od obvladujoče družbe Intereuropa d.d.

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper Slovenija 100,00  2.151     -1.749

Interagent, d.o.o., Koper Slovenija 100,00  845     84

Interzav, d.o.o., Koper Slovenija 71,28  113     38

Intereuropa, logističke 
usluge, d.o.o., Zagreb

Hrvaška 99,96  56.241     -944

Intereuropa Sajam, d.o.o., Zagreb Hrvaška 51,00  1.416     125

Intereuropa Skopje, DOO Skopje Makedonija 99,56  1.711     92

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo Bosna in Hercegovina 95,77  14.237     237

Intereuropa-East Ltd., Moskva Rusija 100,00 -11.365     -32.586

AD Intereuropa - logističke 
usluge Beograd

Srbija 73,62  6.664     -70

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

Francija 67,60  47     -37

TOV TEK ZTS, Užgorod Ukrajina 89,93 -241     55

Intereuropa Transport & 
Spedition GmbH, Troisdorf

Nemčija 90,48  122     13

Intereuropa Kosova L.L.C., Priština Kosovo 90,00  301     107

Zetatrans A.D. Podgorica Črna gora 69,27  23.078     1.435

TOV Intereuropa - Ukraina, Kiev Ukrajina 100,00  2.159     -413

Intereuropa Global Logistics 
Service Albania shpk, Durres

Albanija 100,00  46     15

posredno odvisne družbe od obvladujoče družbe Intereuropa d.d.

Intereuropa Transport DOOEL Skopje Makedonija Likvidacija  - 49

po kapitalski metodi  je vključena skupaj obvladovana družba: 

Skupaj obvladovana družba

Intereuropa-FLG, d.o.o., Ljubljana Slovenija 50,00 232 34

Glede na primerljivo lansko obdobje je v letošnjem obravnavanem obdobju iz skupine izključena družba 
Intereuropa Transport & Spedition GmbH, Lebring, ki je bila v lanskem drugem polletju prodana. Poleg 
tega se je zgodilo nekaj statusnih sprememb v skupini. Družba Intereuropa IT, d.o.o., Koper se je pripojila 
k obvladujoči družbi Intereuropa d.d., Koper, v Ukrajini se je družba TOV DDT, Onokivci pripojila k družbi 
TOV TEK ZTS, Užgorod.

Opisi glavnih dejavnosti posameznih družb v skupini Intereuropa so podani v poslovnem poročilu v 
poglavju Predstavitev koncerna Intereuropa.
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Tabela 2 |

Konsolidirani izkaz poslovnega izida skupine Intereuropa za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

prihodki od prodaje 1 190.624 191.117

Drugi poslovni prihodki 2 7.351 2.319

Stroški storitev 3 -119.369 -114.727

Stroški dela 4 -41.464 -47.709

Amortizacija 5 -14.065 -14.330

Drugi poslovni odhodki 6 -50.273 -67.310

poslovni izid iz poslovanja -27.196 -50.638

Finančni prihodki 7.282 4.720

Finančni odhodki -19.913 -15.436

Izid financiranja 7 -12.631 -10.716

Pripoznani rezultat naložb po kapitalski metodi 8 34 47

poslovni izid iz rednega poslovanja -39.793 -61.307

poslovni izid iz ustavljenega poslovanja 0 2.625

Davek od dobička (skupaj z odloženimi davki) 9 600 4.775

Čisti dobiček/izguba obdobja -39.193 -53.907

Čisti dobiček/neobvladujoči del 759 286

Čista izguba/obvladujoči del -39.952 -54.193

Osnovna in prilagojena čista izguba na delnico (v eUr) 20 -5,07 -6,87 

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Tabela 3 |

Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine Intereuropa za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -39.193 -53.907

drugi vseobsegajoči donos -777 74.166

Sprememba poštene vrednosti zemljišč  10 -1.884 96.753

Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v 
zadržani dobiček (pri prodaji zemljišč) 

-4.971 0

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 24 1.398 -18.474

Sprememba poštene vrednosti za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev   

16 -18 328

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

24 6 255

Ostale spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 12 0

Prenos presežka iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev v prihodke (pri prodaji finančnih naložb) 

0 -1.576

Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji zemljišč) 4.971 0

Odloženi davek iz zadržanega dobička 24 -935 0

Odmerjeni davek iz zadržanega dobička -3 0

Ostale spremembe zadržanega dobička 9 0

Prevedbene tečajne razlike 20 638 -3.120

Celotni vseobsegajoči donos -39.970 20.259

Celotni vseobsegajoči donos - neobvladujoči del 368 1.555

Celotni vseobsegajoči donos - obvladujoči del -40.338 18.704

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Tabela 4 |

Konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine Intereuropa na dan 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sredstva

Opredmetena osnovna sredstva 10 322.865 377.910

Naložbene nepremičnine 11 6.789 7.025

Neopredmetena sredstva 12 8.851 9.491

Druga dolgoročna poslovna sredstva 13 643 517

Odložene terjatve za davek 24 8.756 7.845

Dana posojila in depoziti 14 84 80

Naložba v skupaj obvladovano družbo 15 135 148

Druge finančne naložbe 16 3.678 3.805

Skupaj dolgoročna sredstva 351.801 406.821

Sredstva za prodajo 17 3.424 10.180

Zaloge 269 203

Dana posojila in depoziti 14 1.347 2.764

Druge finančne naložbe 0 5

Kratkoročne poslovne terjatve 18 56.303 63.080

Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 68 899

Denarna sredstva 19 12.216 5.318

Skupaj kratkoročna sredstva 73.627 82.449

Skupaj sredstva 425.428 489.270

Kapital

Kapital - obvladujoči del 137.921 178.705

Osnovni kapital 32.976 32.976

Lastne delnice -180 -180

Rezerve 66.989 113.900

Zadržani dobički 38.136 32.009

Kapital - neobvladujoči del 10.242 10.098

Skupaj kapital 20 148.163 188.803

Obveznosti

Rezervacije 21 3.084 3.804

Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 22 171.893 107.009

Druge dolgoročne finančne obveznosti 23 3.872 2.206

Dolgoročne poslovne obveznosti 136 288

Odložene obveznosti za davek 24 17.521 18.834

Skupaj dolgoročne  obveznosti 196.506 132.141

Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 22 28.952 115.481

Druge kratkoročne finančne obveznosti 23 2.146 465

Kratkoročne poslovne obveznosti 25 49.298 52.325

Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička 363 55

Skupaj kratkoročne obveznosti 80.759 168.326

Skupaj obveznosti 277.265 300.467

Skupaj kapital in obveznosti 425.428 489.270

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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Tabela 5 |

Konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine Intereuropa za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

denarni tokovi pri poslovanju 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -39.193 -53.907

prilagoditve za:

• amortizacijo 14.065 14.330

• slabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev 34.519 50.777

• dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin

-5.220 -1.183

• odpravo slabega imena 0 618

• izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 165 49

• nedenarne odhodke 461 704

• nedenarne prihodke -224 0

• finančne prihodke -7.281 -4.720

•  plačane slabljene terjatve 1.516 965

• pripoznani rezultat skupaj obvladovane 
družbe po kapitalski metodi

-34 -47

• finančne odhodke 19.913 15.436

• čisti denarni tok iz poslovne dejavnosti ustavljenega poslovanja 0 -2.634

• davek iz dobička -600 -4.775

dobiček iz poslovanja pred spremembami 
čistih obratnih sredstev in davki

18.087 15.613

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev 3.735 4.730

Sprememba zalog -66 67

Sprememba poslovnih obveznosti 6.165 -1.776

Sprememba rezervacij -958 -336

Plačani davek iz dobička -13 -528

denarna sredstva iz poslovanja 26.950 17.770

denarni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 987 1.803

Prejete dividende in deleži v dobičku 58 171

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin

20.539 3.007

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredtev 480 0

Prilagoditev za čisti denarni tok iz ustavljenega poslovanja 0 -227

Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 0 96

Prejemki iz zmanjšanja danih kratkoročnih posojil in depozitov 1.460 0

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 273 2.914

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin

-9.776 -19.669

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -928 -1.197

Izdatki za dokup in dokapitalizacijo odvisnih družb 0 -58

Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite -24 -33

Izdatki iz povečanja danih kratkoročnih posojil in depozitov 0 -1.503

Izdatki za nakup drugih finančnih naložb 0 -6

denarna sredstva iz naložbenja 13.069 -14.702
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pojasnila 2010 2009

denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 1.201 75.704

Prejemki iz izvedenih finančnih instrumentov 0 191

Plačane obresti -10.533 -10.656

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -18.475 -69.534

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih posojil -4.301 -3.745

Izdatki za poravnavo izvedenih finančnih instrumentov -447 -735

Izplačane dividende -559 -762

denarna sredstva iz financiranja -33.114 -9.537

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 5.318 8.508

Tečajne razlike iz denarnih sredstev -7 418

denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja 6.898 -6.051

denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja 0 2.861

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 19 12.216 5.318

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 

Tabela 6 |

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Intereuropa za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojas-
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

rezerve

Zadržani 
dobički

Kapital - 
obvladujoči 

del

Kapital - 
neobvladujoči 

del

Skupaj 
kapital 

Kapi-
talske 

rezerve

rezerve 
iz 

dobička

preved-
bene 

rezerve

rezerve 
za 

pošteno 
vrednost

Začetno stanje 
1. 1. 2010

32.976 -180 36.040 12.687 -11.680 76.853 32.009 178.705 10.098 188.803

Celoten 
vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 1.044 -5.475 -35.907 -40.338 368 -39.970

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 0 -39.952 -39.952 759 -39.193

Drugi 
vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 1.044 -5.475 4.045 -386 -391 -777

Transakcije 
z lastniki

Izplačilo divi-
dend oz.deležev 
v dobičku

0 0 0 0 0 0 0 0 -606 -606

Sprememba 
neobvladujočega 
deleža ob 
pripojitvi od-
visne družbe

0 0 0 0 0 0 -446 -446 382 -64

Prenos  prene-
senega čistega 
dobička v rezerve

0 0 0 83 0 0 -83 0 0

Poravnava čiste 
izgube poslov-
nega leta

0 0 -36.040 -6.523 0 0 42.563 0 0 0

Končno stanje 
31. 12. 2010

20 32.976 -180 0 6.247 -10.636 71.378 38.136 137.921 10.242 148.163

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Tabela 7 |

Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine Intereuropa za leto 2009 (v 1000 EUR)

pojas-
nila

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

rezerve

Zadržani 
dobički

Kapital - 
obvladujoči 

del

Kapital - 
neobvladujoči 

del

Skupaj 
kapital 

Kapi-
talske 

rezerve

rezerve 
iz 

dobička

prevedbene 
rezerve

rezerve 
za 

pošteno 
vrednost

Začetno stanje 
1. 1. 2009

32.976 -180 49.403 12.649 -8.550 827 72.885 160.010 9.350 169.360

Celoten 
vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 -3.129 76.026 -54.193 18.704 1.555 20.259

Čisti poslovni 
izid poslov-
nega leta

0 0 0 0 0 0 -54.193 -54.193 286 -53.907

Drugi 
vseobsegajoči 
donos

0 0 0 0 -3.129 76.026 0 72.897 1.269 74.166

Transakcije 
z lastniki

Izplačilo divi-
dend oz.deležev 
v dobičku

0 0 0 0 0 0 0 0 -665 -665

Odkup 
neobvladujočega 
deleža

0 0 0 0 0 0 0 0 -116 -116

Prenos  prene-
senega čistega 
dobička v 
rezerve

0 0 0 38 0 0 -38 0 0 0

Poravnava 
čiste izgube 
poslovnega leta

0 0 -13.363 0 0 0 13.363 0 0 0

Druge spre-
membe

0 0 0 0 0 0 -8 -8 -26 -34

Končno stanje 
31. 12. 2009

20 32.976 -180 36.040 12.687 -11.680 76.853 32.009 178.705 10.098 188.803

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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POJASNILA H KONSOLIDIRANIm RAČUNOVODSKIm IZKAZOm

Družba Intereuropa d.d., Koper (v nadaljevanju družba) je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov 
registriranega sedeža je Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. Konsolidirani računovodski izkazi skupine 
za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (v nadaljevanju 
skupina) ter delež v skupaj obvladovanem podjetju. Skupina Intereuropa ponuja celovite logistične 
storitve s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa ter opravlja vse terminalske, carinske 
in druge logistične storitve, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca h kupcu.

I. PODLAgA ZA SESTAVITEV 

Izjava o skladnosti
Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU, ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje 
mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP).

Ker so delnice obvladujoče družbe uvrščene v prvo kotacijo borze, je skupina dolžna sestaviti skupinske 
računovodske izkaze v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je 
sprejela EU (Regulativa (EC) št. 1606/2002).

Na dan bilance stanja, glede na proces potrjevanja standardov v EU, ni razlik v računovodskih usmeritvah 
skupine Intereuropa med uporabljenimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) ter 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU. 

Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila 22. februarja 2011. 

   

Podlaga za merjenje
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih 
primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:

• finančni instrumenti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid (izvedeni finančni instrumenti),

• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva,

• zemljišča. 

Uporabljene metode za merjenje so opisane v točki IV.

Funkcijska in predstavitvena valuta
Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, to je v poročevalni valuti skupine. Vse 
računovodske informacije, predstavljene v EUR, so zaokrožene na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja so v 
tabelah razkritij možna odstopanja za +1 ali -1.

Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo 
na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter 
odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu 
izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so:

• vrednost dvomljivih terjatev,

• nadomestljiva vrednost, ki služi kot primerjava s knjigovodsko vrednostjo pri preizkusu slabitve sredstev,

• doba koristnosti amortizirljivih sredstev, 

• preostala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev,

• vrednotenje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti,

• oblikovanje odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davke,

• oblikovanje rezervacij,

• presoja vrednosti zemljišč, ki so vrednotena po pošteni vrednosti (v primerih, kjer se je njihova vred-
nost zmanjšala, je skupina pripoznala slabitve). 
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II. SPREmEmbE RAČUNOVODSKIH USmERITEV

Skupina od 1. 1. 2010 dalje uporablja naslednje spremenjene računovodske usmeritve:

• deleže brez obvladovanja merimo po sorazmernem delu neobvladujočega deleža v opredeljivih 
čistih sredstvih prevzete družbe. Posledično izračunamo dobro ime v višini sorazmernega deleža 
obvladujočega lastnika (to je po metodi delnega dobrega imena), 

• spremembe deleža v lastniškem kapitalu obvladujoče družbe v odvisni družbi, ki ne povzročijo izgube 
obvladovanja, se pripoznajo neposredno v kapitalu (v zadržanem dobičku).

Navedene spremembe niso vplivale na računovodske izkaze, ker takih poslovnih dogodkov v letu 2010  
ni bilo.

III. POmEmbNE RAČUNOVODSKE USmERITVE 
 

Skupina dosledno uporablja iste usmeritve in računovodske politike iz obdobja v obdobje, ki so 
predstavljene v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih. V primeru spremembe usmeritev 
spremembe razkrijemo. 

(a) podlaga za konsolidacijo

Odvisne družbe
Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladujoča družba. Obvladovanje obstaja, ko ima skupina 
zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje koristi iz njegovega 
delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih je 
trenutno mogoče uveljaviti ali zamenjati. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane 
računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko se to preneha.

Poslovne združitve pod skupnim upravljanjem
Poslovne združitve pod skupnim upravljanjem (to so poslovne združitve, v katerih vsa podjetja, ki se 
združujejo, na koncu upravlja ena in ista stranka oziroma stranke tako pred poslovno združitvijo kot po 
njej, pri čemer to upravljanje ni prehodno) pripoznamo po spojitveni metodi (metodi združevanja).

Prevzeta sredstva in obveznosti se pripoznajo po knjigovodski vrednosti, ki je že prej zapisana v 
konsolidiranih računovodskih izkazih obvladujoče družbe. 

Skupaj obvladovana družba 
Skupaj obvladovana družba je družba, katere vsa gospodarska delovanja so pod skupnim 
obvladovanjem skupine in ki so nastala na podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so potrebne soglasne 
finančne in poslovne odločitve. Obračunavajo se po kapitalski metodi. Konsolidirani računovodski izkazi 
zajemajo delež skupine v dobičkih in izgubah skupaj obvladovanega podjetja, izračunan po kapitalski 
metodi, po opravljeni uskladitvi računovodskih usmeritev, od datuma, ko se pomemben vpliv začne, do 
datuma, ko se ta konča. 

Posli, izvzeti iz konsolidacije
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube, 
ki izhajajo iz poslov znotraj skupine. Nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod 
pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi.
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(b) Tuja valuta

Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj skupine po 
menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti ob koncu 
poročevalskega obdobja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. 
Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo 
v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Upoštevan je 
referenčni tečaj ECB. 

Tečajne razlike, ki se pojavljajo pri poravnavanju denarnih postavk ali pri prevedbi denarnih postavk 
po tečajih, drugačnih od tistih, po katerih so bile ob začetnem pripoznanju evidentirane v obdobju ali 
predstavljene v prejšnjih računovodskih izkazih, pripoznamo v poslovnem izidu (kot prihodke oziroma 
odhodke) v obdobju, v katerem se pojavijo. 

Računovodski izkazi družb v tujini
Pri prevedbi računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini, ki imajo funkcijsko valuto različno od 
poročevalne valute (EUR), za namene vključitve v skupinske računovodske izkaze sredstva in obveznosti 
ter postavke, izkazane v drugem vseobsegajočem donosu, preračunamo v poročevalno valuto skupinskih 
računovodskih izkazov po tečaju na dan poročanja, prihodke in odhodke, izkazane v izkazu poslovnega 
izida, pa po povprečnem tečaju za obravnavano obdobje. Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, 
se pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu (prevedbene rezerve) do trenutka odtujitve odvisne 
družbe, ko se te tečajne razlike prenesejo v izkaz poslovnega izida. 

Tabela 8 |

Upoštevani devizni tečaji (v 1000 EUR)

Leto 2010 Leto 2009

država
Funkcijska 

valuta
Končni tečaj 

v eUr*
povprečni 

tečaj v eUr*
Končni tečaj 

v eUr*
povprečni 

tečaj v eUr*

Avstrija, Francija, Nemčija, Črna gora, Kosovo EUR  -  -  -  - 

Rusija RUB  40,8      40,2      43,2      44,3     

Hrvaška HRK  7,4      7,3      7,3      7,3     

Makedonija MKD  61,0      61,5      62,1      61,6     

Bosna in Hercegovina BAM  2,0      2,0      2,0      2,0     

Srbija RSD  107,5      102,8      95,0      93,8     

Ukrajina UAH  10,4      10,6      12,0      11,2     

Albanija ALL  138,8      138,0      138,9      131,5     

* upoštevani referenčni tečaji ECB

(c) Finančni instrumenti

Vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva 
in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti.

Neizpeljani finančni instrumenti (sredstva)
Na začetku se pripoznajo po pošteni vrednosti. Običajne nakupe in prodaje finančnih sredstev 
pripoznamo na dan trgovanja, to je dan, na katerega se družba zaveže kupiti ali prodati sredstvo. Na ta 
dan pripoznamo tudi dobičke ali izgube pri odtujitvi finančnih sredstev. Merjenje po začetnem pripoznanju 
je opisano v nadaljevanju.

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v točki finančni prihodki in odhodki.
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Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki predstavljajo dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah, 
denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 

Po začetnem pripoznanju jih merimo po pošteni vrednosti (vključno s stroški, ki so direktno povezani z 
nakupom). Spremembe poštene vrednosti so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu (v kapitalu). 
Pri odpravi pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, ki so izkazane v drugem vseobsegajočem 
donosu obdobja, prenesejo v poslovni izid. 

Posojila in terjatve  

Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi se 
ne trguje na delujočem trgu. Posojila so naložbe v finančne dolgove drugih družb, države ali drugih 
izdajateljev. Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od 
določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravitev storitve. Merimo jih po metodi odplačne 
vrednosti z uporabo metode veljavne obrestne mere. Dobiček ali izgubo pripoznamo v poslovnem izidu, 
če odpravimo njihovo pripoznanje ali v primeru, da so oslabljeni.  

Neizpeljane finančne obveznosti

Skupina pripozna finančne obveznosti na dan njihovega nastanka. Finančne obveznosti so na začetku 
pripoznane na datum trgovanja, ko skupina postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. 
Skupina odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, 
razveljavljene ali zastarane.

Po začetnem pripoznanju se neizpeljane finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
veljavnih obresti. 

Izpeljani finančni instrumenti
Izpeljane finančne instrumente, pri katerih ne obstaja varovalno razmerje med instrumentom za varovanje 
pred tveganjem in pred tveganjem varovano postavko ter izpeljanimi finančnimi instrumenti za varovanje 
pred tveganjem, pri katerih ni opredeljena uspešnost varovanja, uvrščamo med finančna sredstva 
oziroma finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Izpeljani finančni instrumenti se 
na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, povezani s poslom, se pripoznajo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanju se izpeljani finančni instrumenti merijo po pošteni 
vrednosti. Dobiček ali izguba, ki se pojavi pri merjenju njihove poštene vrednosti (kot sprememba 
poštene vrednosti), se pripozna v poslovnem izidu. Poštena vrednost teh instrumentov je določena na 
podlagi vrednotenja izdajatelja teh instrumentov na dan izkaza finančnega položaja in predstavlja trenutno 
ponujeno vrednost tega posla. 

Kapital

Osnovni kapital

Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic, so 
izkazani kot znižanje kapitala.

Odkup lastnih delnic ali deležev 

Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega 
nadomestila, vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna kot sprememba v 
kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od kapitala.

Dividende

Dividende se pripoznajo med obveznostmi in se izkazujejo ob nastanku poslovnega dogodka. V 
računovodskih izkazih skupine jih pripoznamo v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupščine 
delničarjev o izplačilu dividend.
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(d) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Nabavna vrednost zajema tako zneske, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev, kot tudi 
usredstvene stroške izposojanja. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe 
koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva. Po začetnem pripoznanju 
opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model nabavne vrednosti za zgradbe in opremo ter 
model prevrednotenja za zemljišča. Zemljišča merimo po modelu prevrednotenja; prevrednoteni znesek 
je poštena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjšana za kasnejše nabrane izgube zaradi oslabitve. 
Skupina letno preverja potrebo po prevrednotenju. Prevrednotenje zemljišč izvajamo vsakih 5 let, oziroma 
pogosteje, če obstajajo pokazatelji slabitve.

Če se knjigovodska vrednost zemljišča poveča zaradi prevrednotenja, se povečanje pripozna neposredno 
v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja, in sicer v izkazu vseobsegajočega donosa. Če se knjigovodska 
vrednost zemljišča zmanjša zaradi prevrednotenja, se zmanjša presežek iz prevrednotenja pri istem 
zemljišču. Če pa zmanjšanje knjigovodske vrednosti presega nabrani presežek iz prevrednotenja pri 
istem sredstvu, se razlika v zmanjšanju prenese v poslovni izid kot odhodek. Presežek iz prevrednotenja 
zemljišč, ki je sestavni del vseobsegajočega donosa, se prenese neposredno na zadržani čisti dobiček, 
ko je pripoznanje sredstva odpravljeno.

Obračunavanje stroškov izposojanja 
V primeru sredstev v pripravi, pripiše skupina stroške izposojanja neposredno nakupu, gradnji ali 
proizvodnji sredstva v pripravi kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Stroški izposojanja vključujejo 
odhodke za obresti in tečajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo kot preračun 
stroškov obresti. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, 
v katerem nastanejo.

 

Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski 
vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega 
sredstva, pritekale v skupino, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški so 
pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda 
najbolj natančno odraža pričakovani vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob 
upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
obdobje so naslednje:

• zgradbe 20 - 40 let

• računalniška oprema 2 - 4 leta

• druge naprave in oprema 4 - 10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in 
po potrebi prilagodijo. 

   

(e) Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva vsebujejo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice 
do industrijske lastnine (v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in druge 
pravice ter dobro ime prevzete družbe. Dobo amortiziranja in metodo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo s končno dobo koristnosti se preverja najmanj ob koncu poslovnega leta. 
Neopredmeteno sredstvo izkazujemo po začetnem pripoznanju po modelu nabavne vrednosti, in sicer 
po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi 
oslabitve. Amortizacijo neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti obračunavamo po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja v času ocenjene dobe koristnosti.
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Dobro ime
Dobro ime nastane ob prevzemu odvisnih družb in skupnih podvigov. Presežek nabavne vrednosti 
poslovne združitve nad pošteno vrednostjo pridobljenih razpoznavnih sredstev in dolgov pripoznamo kot 
dobro ime. Dobro ime se ne amortizira. Namesto tega ga prevzemnik letno preizkuša za oslabitev. 

Nakup neobvladujočih deležev
Nakupi neobvladujočih deležev se obračunajo kot posli z lastniki kapitala, zato se dobro ime kot 
posledica tega posla ne pripozna. Morebitna razlika se pripozna neposredno v kapitalu.

Kasnejše merjenje
Dobro ime je izkazano po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Raziskovanje in razvijanje
Da bi ocenili, ali znotraj podjetja ustvarjeno neopredmeteno sredstvo zadošča sodilom za pripoznavanje, 
podjetje razporedi nastajanje sredstev na:

• stopnjo raziskovanja in 

• stopnjo razvijanja.

Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter 
razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi.

Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in 
postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek 
strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če skupina razpolaga 
z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja in če ima skupina namen sredstvo uporabiti ali prodati. 
Pripoznana vrednost porabe zajema stroške storitev, materiala in ostale stroške, ki jih je mogoče 
neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške izposojanja. 
Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, pridobljena s strani skupine in katerih dobe koristnosti so omejene, 
so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube 
zaradi oslabitve.

Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče 
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani 
v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija
Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva oziroma v drugem znesku namesto nabavne 
vrednosti, zmanjšane za preostalo vrednost. 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev, razen dobrega imena, in se začne, ko so 
sredstva na razpolago za uporabo. Ta metoda najbolj natančno odraža pričakovani vzorec uporabe 
bodočih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
leto so do 3 let, 5 let in 10 let. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo 
ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 
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(f) Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je posedovana z namenom, da prinaša ali povečuje vrednost dolgoročne 
naložbe ali oboje, zato naložbeno premoženje povzroča denarne tokove, ki so močno odvisni od drugih 
sredstev, ki jih ima podjetje. To razlikuje naložbeno nepremičnino od lastniško uporabljene nepremičnine, 
ki skupaj z drugimi sredstvi podjetja sodeluje pri proizvajanju in dobavljanju blaga ali opravljanju storitev 
in s tem povezanimi denarnimi tokovi.

Za določitev, ali se nepremičnina šteje kot naložbena nepremičnina, je potrebna presoja. V skupini 
Intereuropa ocenjujemo, da pri nepremičninah, ki so delno dane v poslovni najem, delno pa jih uporablja 
Intereuropa d.d., Koper oziroma posamezna odvisna družba, delov nepremičnine ni mogoče prodati 
ločeno (ali dati ločeno v finančni najem), zato take nepremičnine štejemo kot opredmetena osnovna 
sredstva, ki jih uporabljamo pri opravljanju storitev. Kot naložbene nepremičnine pripoznamo le tiste 
nepremičnine, ki so kot celote dane v najem.

Po začetnem pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem naložbeno nepremičnino 
izkazujemo po njeni nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek in morebitno nabrano 
izgubo zaradi oslabitve (enak model kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih).

Pri amortiziranju naložbenih nepremičnin se uporabljajo enake amortizacijske stopnje, kot za 
nepremičnine v okviru opredmetenih osnovnih sredstev.

(g) Najeta sredstva

Najem, pri katerem skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom 
sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v 
znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po 
začetnem pripoznanju se sredstvo iz finančnega najema amortizira enako kot ostala opredmetena 
osnovna sredstva. 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi.

(h) Zaloge

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in 
neposredni stroški nabave. Kupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Pri porabi materiala se 
uporablja metoda tehtanih povprečnih cen. 

(i) Oslabitev sredstev

Finančna sredstva
Za finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se šteje, da je oslabljeno, če 
obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja 
pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, in jih je možno zanesljivo izmeriti. 

Poslovne terjatve do kupcev (terjatve iz naslova opravljenih storitev, iz naslova zamudnih obresti…) 
slabimo tako, da oblikujemo 100 % popravek vrednosti za vse terjatve, starejše od 180 dni od dneva 
zapadlosti posamezne terjatve, oziroma na podlagi presoje iztržljivosti posameznih terjatev. Pri slabitvi 
terjatev v tožbah, izvršbah, stečajih in prisilnih poravnavah upoštevamo oceno poplačljivosti terjatve 
(oceno pričakovanih prihodnjih denarnih tokov) glede na kategorijo posamezne terjatve.

Odpise terjatve pa izvršimo na podlagi zaključenih stečajnih postopkov, potrjenih prisilnih poravnav, 
neuspešnih izvršilnih postopkov in ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Slabitev danih posojil
Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih, izkazanih po 
odplačni vrednosti, znesek izgube izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo 
vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po izvirni veljavni obrestni meri. Slabitev 
se opravi tudi na podlagi presoje poslovodstva o neiztržljivosti posameznih posojil. 
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Slabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva slabimo v primeru, če tržna cena bodisi več kot eno leto pada 
bodisi je padec večji od 20 % nabavne vrednosti naložbe. Izgube naložbenih vrednostnih papirjev, ki 
so razpoložljivi za prodajo, se zaradi oslabitve pripoznajo tako, da se nabrana izguba, ki je pripoznana 
v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in izkazana v presežku iz prevrednotenja, prenese v izkaz 
poslovnega izida. Znesek nabrane izgube, ki se odstrani iz drugega vseobsegajočega donosa in pripozna 
v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za 
izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu. Ker za nekatera finančna sredstva 
nismo mogli zanesljivo ugotoviti poštene vrednosti, so ta izkazana po nabavni vrednosti.

Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve pri finančnih sredstvih, izkazanih 
po nabavni vrednosti, slabimo, kadar je knjigovodska vrednost take finančne naložbe na bilančni presečni 
dan za več kot 20 % večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti celotnega kapitala tistega 
podjetja, v katerem ima podjetje naložbo, na čim bližnji dan, za katerega je možno pridobiti te podatke.  

Nefinančna sredstva
Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev 
skupine, razen odloženih terjatev za davke, z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če 
takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in 
neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se izvede vsakič 
na datum poročanja.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena 
vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo 
diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in 
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče 
preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz 
nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar 
ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim 
se dobro ime razporedi, predmet posebnega preizkusa; denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro 
ime razporejeno, se zberejo oziroma združijo tako, da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraža 
najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene internega poročanja. Dobro ime, pridobljeno 
s poslovno združitvijo, se razporedi na denar ustvarjajoče enote ali skupino takšnih enot, za katere se 
pričakuje, da bodo pridobile koristi od sinergij združitve. 

Skupna sredstva skupine ne ustvarjajo ločenih denarnih pritokov. Če obstaja znamenje oslabitve 
skupnega sredstva, se določi nadomestljiva vrednost tiste denar ustvarjajoče enote, h kateri skupno 
sredstvo spada. 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost 
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri 
denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska 
vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote 
(skupine enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve dobrega imena se ne odpravlja. V zvezi z drugimi sredstvi pa skupina izgube 
zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako ugotovi, če je 
prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja več. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo 
do spremembe ocen, na podlagi katerih skupina določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi 
oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže 
knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v 
prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

(k) dolgoročna sredstva, razvrščena med sredstva, namenjena za prodajo

Dolgoročna sredstva ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti (v okviru dolgoročnih 
sredstev to velja za naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, dolgoročne finančne naložbe, v 
okviru opredmetenih osnovnih sredstev pa zaradi pomembnosti le za zemljišča in zgradbe), za katera se 
pričakuje, da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo 
med sredstva za prodajo, in sicer se njihova prodaja predvideva najkasneje v naslednjih dvanajstih 
mesecih. Prodaja je zelo verjetna, ko poteka celoten načrt in aktiven program za iskanje kupca. Prav tako 
mora potekati aktivno trženje sredstva in prizadevanje za dosego cene, ki ustreza njegovi trenutni pošteni 
vrednosti. Neposredno pred razvrščanjem sredstva med sredstva za prodajo se izvede ponovna meritev 
sredstev (ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z računovodskimi usmeritvami skupine. 
Skladno s tem se dolgoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali 
pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer tisti, ki je nižja. 
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Zaradi posebnih dogodkov in okoliščin, na katere družba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, 
da podjetje dosledno izpolnjuje načrt prodaje sredstva, se lahko obdobje zaključka prodaje podaljša na 
več kot eno leto.

Če sredstvo za prodajo ne izpolnjuje več sodil za uvrstitev v skupino sredstev za prodajo, ga je potrebno 
prerazvrstiti v drugo ustrezno skupino sredstev, in sicer v tisto, v katero je bilo uvrščeno pred razvrstitvijo 
med sredstva za prodajo. 

(l) Zaslužki zaposlenih

Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko 
je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

(m) rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo gospodarske koristi. Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, 
potrebnih za poravnavo na dan izkaza finančnega položaja obstoječe obveze. Pri doseganju najboljše 
ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo številne dogodke in 
okoliščine. Kjer je učinek časovne vrednosti denarja bistven, je znesek rezervacije sedanja vrednost 
izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze. 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
• Družbe v skupini so v skladu z zakonskimi predpisi, s kolektivno pogodbo in z internim pravilnikom 

zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so ob-
likovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so ob-
likovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan ak-
tuarskega izračuna. Aktuarski izračun opravljamo v primeru, da se bistveno spremenijo predpostavke, 
ki jih je uporabil aktuar pri zadnjem aktuarskem izračunu. Izračun se dela vsakih 5 let, razen če se 
število zaposlenih spremeni za več kot 15 %. V vmesnem obdobju se rezervacije odpravljajo v višini 
dejansko nastalih stroškov.

Rezervacije se pripoznavajo z vračunavanjem ustreznih stroškov oziroma odhodkov. Zmanjšujejo pa 
se neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile oblikovane, kar pomeni, 
da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne pojavijo več v izkazu poslovnega izida. 
Pripoznanje rezervacij se odpravi, kadar so že izrabljene možnosti, zaradi katerih so bile oblikovane, ali 
pa ni več potrebe po njih. Iz naslova odprave pripoznanja rezervacij pa pripoznamo prihodke. Na koncu 
obračunskega obdobja se rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti 
izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

(n) dolgoročno odloženi prihodki 

Med dolgoročno odložene prihodke skupina uvršča donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev 
oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh sredstev 
oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke.

(o) prihodki

Prihodki se pripoznajo, če je verjetno, da bodo družbi pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče 
zanesljivo izmeriti. Pri tem morajo biti izpolnjeni vsi naslednji kriteriji:

1. znesek prihodkov je mogoče zanesljivo izmeriti,

2. verjetnost, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v podjetje,

3. stopnjo dokončanosti posla na dan izkaza finančnega položaja je mogoče zanesljivo izmeriti,

4. stroške, ki so se pojavili v zvezi s poslom, in stroške za dokončanje posla je mogoče zanesljivo izmeriti.
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Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti 
posla ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti se oceni na podlagi pregleda nastalih 
stroškov (pregled opravljenega dela). 

Prihodki od opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, navedenih na 
računih ali drugih listinah, ali po cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti. 
Ocenjujemo, da v primerih, ko določen posel na dan izkaza finančnega položaja še ni zaključen, 
ni možno zanesljivo oceniti, kakšen bo izid posla, zato prihodke pripoznamo le do višine nastalih 
neposrednih stroškov, za katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti. 

Zneski, zbrani v korist tretjih oseb, kot so obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve (na 
primer carinske dajatve), niso sestavina prihodkov od prodaje.

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

Državne podpore
Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v 
katerih nastajajo stroški, ki naj bi le-te nadomestile. S sredstvi povezane državne podpore se v izkazu 
poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti 
posameznega sredstva.

(p) Najemi (dano v najem)

Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. 

Prejeto v najem
Najmanjša vsota najemnin finančnega najema se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje 
neporavnanega dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi 
stalna obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. 

(q) Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve 
za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne tečajne razlike in dobičke od instrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem 
nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je v podjetjih, ki kotirajo na borzi, 
praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih 
sredstev in izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.

Stroški izposojanja vključujejo odhodke za obresti po metodi efektivnih obresti, finančne dajatve v zvezi 
s finančnimi najemi in tečajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo kot preračun 
stroškov obresti. Stroške izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji, izdelavi 
sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti takega sredstva. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo.

(r) davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se 
izkazujejo neposredno v drugem vseobsegajočem donosu in se zato tudi tam izkažejo.
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Odmerjeni davek je obračunan skladno z veljavno davčno zakonodajo na dan izkaza finančnega položaja. 
Poslovno leto je koledarsko leto, ki je enako davčnemu letu.

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja ter zneskov za potrebe davčnega poročanja. 

Naslednje začasne razlike niso upoštevane: dobro ime v primeru, da ne gre za davčno priznan odhodek, 
začetno pripoznanje sredstev ali obveznosti, ki ne vpliva niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček, 
in razlike v zvezi z naložbami v odvisna in skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero obstaja 
verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti. Odloženi davek ni pripoznan za namen 
obdavčljivih začasnih razlik, ki nastanejo ob začetnem pripoznanju dobrega imena.

Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih 
razlik na podlagi zakonov, veljavnih ob koncu poročevalskega obdobja. 

Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti 
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.

(s) Ustavljeno poslovanje

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja v skupini, ki je bil odtujen ali razvrščen med sredstva 
za prodajo in predstavlja samostojen pomembnejši program področja ali območja poslovanja, ali pa 
je odvisno podjetje, pridobljeno izključno z namenom ponovne prodaje. Razvrstitev med ustavitev 
poslovanja se izvede ob odtujitvi ali takrat, ko so izpolnjeni pogoji za razvrstitev med sredstva za prodajo; 
kar od tega nastopi prej. 

(t) Čisti dobiček/izguba na delnico

Skupina pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice in popravljeno dobičkonosnost 
delnice. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki 
pripada navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu. 
Popravljeni dobiček delnice pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma izgube, ki pripada 
navadnim delničarjem, in tehtanega povprečnega števila navadnih delnic v poslovnem letu za učinek 
vseh popravljalnih možnostnih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice in delniške opcije za 
zaposlene. Skupina ne poseduje popravljalnih možnostnih delnic, zato izkazuje enako vrednost osnovne 
in popravljene dobičkonosnosti delnice. 

(u) poročanje po odsekih/segmentih

Poslovni odsek/segment je sestavni del skupine, ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih 
dobiva prihodke in s katerimi ima stroške, ki se nanašajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli 
iste skupine. Rezultate poslovnih segmentov redno pregleduje poslovodstvo, da lahko na tej podlagi 
sprejema odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določen odsek, in ocenjuje uspešnost poslovanja 
skupine, za katerega so na voljo ločeni finančni podatki.

Za potrebe zunanjih uporabnikov poslovnih informacij se nekateri poslovni odseki združijo v enega, 
skladno s kvantitativnimi pragi, določenimi v MSRP 8.

Poleg tako združenega poslovnega odseka in ostalih segmentov se v skupinskih računovodskih izkazih 
predstavi tudi informacije za:

• skupino Intereuropa in

• uskladitve.

Za letno obdobje poročanja poslovodstvo preveri, ali posamezni poslovni segment izpolnjuje kateregakoli 
od kvantitativnih pragov, ki so določeni v MSRP 8, in po potrebi spremeni seznam poslovnih segmentov, 
za katere poroča ločeno. Po poslovnih segmentih spremljamo informacije o prodaji po kupcih in obsegu 
poslovanja na predstavljenih geografskih območjih.
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(v) Novi standardi in pojasnila 

Spremenjeni standardi in pojasnila v letu 2010
V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Odbor za 
mednarodne računovodske standarde (v nadaljevanju OMRS) in sprejela EU:

• MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja«, ki ga je 
EU sprejela 25. novembra 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje).

• MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 3. junija 2009 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

 Spremenil se je obseg standarda, prav tako je tudi razširil pojem poslov. Spremenjeni standard za-
jema tudi mnoge ostale pomembne spremembe, in sicer:

- vse postavke kupnine, ki jih prevzemnik prenese, so pripoznane in izmerjene po pošteni vrednosti 
na datum prevzema, vključno znesek, katerega plačilo je odvisno od prihodnjih dogodkov (pogo-
jni del plačila),

- naknadna sprememba pogojnega dela plačila se pripozna v poslovnem izidu,

- stroški posla, razen stroški izdaje delnic in dolga, se obravnavajo kot odhodek na dan nastanka.

 Prevzemnik lahko izmeri kateri koli manjšinski delež po pošteni vrednosti na datum prevzema (polno 
dobro ime) ali po sorazmernem deležu poštene vrednosti opredeljivih sredstev in obveznosti prevzete 
družbe na podlagi posel-za-posel. 

• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - dodatne 
izjeme za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 23. junija 2010 (veljajo za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje).

• Spremembe MSRP 2 »Plačilo na podlagi delnic« - z denarjem poravnane plačilne transakcije za del-
nice v skupini, ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2010 ali kasneje).

• Spremembe MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi«, ki jih je EU sprejela 3. junija 2009 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje).

 Dopolnjeni standard spreminja obravnavanje neobvladujočega deleža, izgubo obvladovanja odvis-
nega podjetja, razporeditev dobička ali izgube ter ostalega celotnega dobička med obvladujočim in 
neobvladujočim deležem.

• Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« - postavke, ki izpolnjujejo 
pogoje za varovanje pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 15. septembra 2009 (veljajo za letna ob-
dobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

 Dopolnjeni standard podrobneje opisuje uporabo obstoječih načel, ki določajo, ali lahko posebne 
oblike tveganja denarnih tokov ali deli denarnih tokov odražajo razmerja varovanja pred tveganji. Da 
bi se odražalo razmerje varovanja pred tveganji, je potrebno tveganja ali dele ločeno pripoznati in 
izmeriti, vendar pa inflacije ne moremo določiti, razen v omejenih okoliščinah.

• Spremembe različnih standardov in dopolnil, izdanih maja 2008 (MRS 1, MRS 16, MRS 23, MRS 38, 
MSRP 5, MSRP 7, MRS 7; MRS 8;MRS 10, MRS 19, MRS 20, MRS 27, MRS 28, MRS 29; MRS 31, 
MRS 32, MRS 34, MRS 36, MRS 39, MRS 40, MRS 41).

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2009)«, ki izhajajo iz letnega projekta 
za izboljšanje MSRP, objavljenega 16. aprila 2009 (MSRP 2, MSRP 5, MSRP 8, MRS 1, MRS 7, 
MRS 17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, OPMSRP 9 in OPMSRP 16), predvsem z namenom 
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, in ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP« (maj 2010) (MSRP 3, MSRP 7, MRS 
27, OPMSRP 13) - te spremembe začnejo veljati po 1. 7. 2010 ali 1. 1. 2011. 

• OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga je EU sprejela 25. marca 2009 (velja za letna ob-
dobja, ki se začnejo 30. marca 2009 ali kasneje).

 Pojasnilo je namenjeno družbam v zasebni lasti v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki se 
pojavijo pri računovodskem obravnavanju dogovorov o koncesiji storitev na javno-zasebnem področju.

• OPMSRP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«, ki ga je EU sprejela 22. julija 2009 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje), 

 Pojasnilo podrobneje določa, da so prihodki, ki izhajajo iz pogodb o gradnji nepremičnin, pripoznani 
glede na stopnjo dokončanosti pogodbene dejavnosti v naslednjih primerih:

1. pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbenih delih skladno z MRS 11.3,

2. pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu z IAS 18 (npr. družbi ni potrebno dobavljati grad-
bene materiale),

3. pogodba je namenjena prodaji blaga, prihodki pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z 
določili MRS 18.14.
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 V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji pripoznanja prihod-
kov, kot to določa MRS 18.14 (npr. po končani gradnji ali po dobavi).

• OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je EU 
sprejela 4. junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

 Pojasnilo podrobneje določa vrsto tveganja, pred katerim se je potrebno zavarovati, katera družba v 
skupini sme posedovati postavko varovano pred tveganjem, pojasnjuje, ali metoda konsolidacije vp-
liva na učinkovitost varovanja, kot tudi obliko, ki jo instrument varovanja zavzame, pa vse do zneskov, 
ki se ob ukinitvi poslovanja v tujini prerazvrstijo iz kapitala v poslovni izid.

• OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom«, ki ga je EU sprejela 26. novembra 2009 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje).  

 Pojasnilo velja za enostranska izplačila nedenarnih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom se 
obveznost izplačila dividende pripozna, ko je dividenda ustrezno odobrena in ni več predmet presoje 
podjetja, ter se izmeri po pošteni vrednosti izplačanega sredstva. Knjigovodska vrednost dividende se 
ponovno izmeri na dan poročanja, sprememba knjigovodske vrednosti pa se pripozna v kapitalu kot 
prilagoditve zneska izplačila. Ko je obveznost izplačila dividende poravnana, se morebitna razlika med 
knjigovodsko vrednostjo sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende pripozna v poslovnem izidu.

• OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki ga je EU sprejela 27. novembra 2009 (velja za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje).

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do pomembnejših sprememb v računovodskih 
usmeritvah, niti v poslovanje niti v finančni položaj skupine. 

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še 
niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili izdani naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki 
jih je sprejela EU, vendar še niso stopili v veljavo:

• Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih strank« - poenostavitev zahtev po razkritju za podjetja, 
povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane stranke, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo 
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje),

• Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« - obračunavanje izdaje delniških pravic, 
ki jih je EU sprejela 23. decembra 2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2010  
ali kasneje).

 V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev določenega števila lastnih 
kapitalskih instrumentov podjetja v zameno za določen znesek v kateri koli valuti kapitalski instru-
menti, če podjetje vsem svojim obstoječim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerne pravice, 
opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih kapitalskih instrumentov.

• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - omejeno 
izvzetje od primerjalnih razkritij po MSRP 7 za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU 
sprejela 30. junija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje).

• Spremembe OPMSRP 14 »MRS 19 - omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimal-
nega financiranja in njihove medsebojne povezanosti« - Vnaprejšnja plačila zahtev glede minimalnega 
financiranja, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2011 ali kasneje).

• OPMSRP 19 »Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti«, ki ga je EU sprejela 23. 
julija 2010 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje).

Sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo imelo bistvenega vpliva na računovodske izkaze 
skupine v obdobju začetne uporabe. 

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU  
še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za 
mednarodne računovodske standarde (OMRS), z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstoječih 
standardov in pojasnil, ki na dan odobritve računovodskih izkazov niso bili potrjeni za uporabo: 

• MSRP 9 »Finančni instrumenti« - velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje).

• Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: Razkritja« - prenosi finančnih sredstev (velja za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. julija 2011 ali kasneje).

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2010)«, ki izhajajo iz letnega projekta 
za izboljšanje MSRP, objavljenega 6. maja 2010 (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 7, MRS 1, MRS 27, MRS 
34, OPMSRP 13), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (večino spre-
memb je potrebno uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje). 
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Predvidevamo, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v obdobju 
začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze. 

Potrebno je opozoriti, da je OMRS objavil številne računovodske spremembe in pojasnila, vendar jih EU 
do dneva priprave tega dokumenta še ni potrdila, in zato jih ni potrebno izkazovati v skladu z MRS 8.30, 
jih bo pa morala skupina upoštevati, če bodo le-ta sprejeta: 

• MSRP 9 - Finančni instrumenti

 Ta standard nadomešča MRS 39 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se začnejo 1. januar-
jem 2013. Do sedaj sprejeti prvi del standarda postavlja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja 
finančnih sredstev.

• Dopolnilo k MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja za večjo preglednost razkritij pri prenosu 
finančnih sredstev.

 Dopolnilo je bilo objavljeno oktobra 2010. Uporabnikom omogoča lažje razumevanje posledic 
prenosa finančnih sredstev in možnih tveganj, ki jim ostane izpostavljen prenosnik. 

• MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

 Velja za obdobja z začetkom po 1. januarju 2011. Dopolnila dajejo uporabnikom napotila za pripravo 
razkritij v skladu s MRS 34; dodane so tudi nove zahteve glede razkritij.

• MRS 12 - Odloženi davek (dopolnjen)

 Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. januarja 2012 ali po njem. Ta 
sprememba se nanaša na določitev odloženega davka za naložbene nepremičnine, vrednotene po 
pošteni vrednosti. Cilj te spremembe je vključiti a) predpostavko, da se odloženi davek za naložbene 
nepremičnine, vrednotene po pošteni vrednosti v skladu z MRS 40,  določi na podlagi domneve, da 
se bo knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine povrnila s prodajo in b) zahtevo, da se odlo-
ženi davek za sredstva, ki se ne amortizirajo in so vrednotena po modelu prevrednotenja iz MRS 16, 
vedno meri na osnovi prodajne vrednosti teh sredstev

IV. Določanje poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve skupine in razčlenitve je v številnih primerih potrebna določitev 
poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti 
posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je skupina določila po metodah, 
ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev 
poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma 
obveznostim skupine.

Opredmetena osnovna sredstva
Po pripoznanju merimo zemljišča po prevrednotenem znesku, ki je poštena vrednost na dan 
prevrednotenja (to je ocenjena vrednost, po kateri bi se lahko zemljišča na dan cenitve in po ustreznem 
trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke 
dobro obveščene in ravnajo razumno ter neprisiljeno). Prevrednotenje izvajamo vsakih 5 let, oziroma 
pogosteje, če obstajajo pokazatelji slabitve.

Neopredmetena sredstva
Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni 
diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke 
ne bo potrebno.

Zaloge
Poštena vrednost zalog se določi na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri rednem 
poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške dokončanja in prodaje ter za primeren pribitek glede na 
količino dela, vloženega v dokončanje posla in prodajo zalog.

Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje
Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, finančnih naložb v posesti 
do zapadlosti v plačilo in za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se določa glede na ponujeno 
nakupno ceno ob koncu poročevalskega obdobja.  
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Poslovne in druge terjatve
Ocenjujemo, da izkazana vrednost poslovnih terjatev odraža pošteno vrednost. Vrednost drugih terjatev 
se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob 
koncu poročevalskega obdobja.

Izpeljani instrumenti
Poštena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi ponujeni tržni ceni ob koncu poročevalskega obdobja, 
če je ta na voljo. Če ni na voljo, se poštena vrednost določi kot razlika med pogodbeno vrednostjo 
rokovnega posla in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ter ob upoštevanju preostale 
dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja. Poštena vrednost obrestne zamenjave je enaka tržni 
ceni na dan poročanja. 

Osnovne finančne obveznosti
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil 
glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. 

v. Obvladovanje finančnega tveganja

Pri uporabi finančnih instrumentov je skupina izpostavljena:

• kreditnemu tveganju,

• likvidnostnemu tveganju,

• tržnemu tveganju,

• poslovnemu tveganju.

V tej točki je obravnavana izpostavljenost skupine posameznim (zgoraj omenjenim) tveganjem, obravnavani 
so njeni cilji, usmeritve in postopki za merjenje in obvladovanje tveganj ter njeno ravnanje s kapitalom. 
Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom.

Usmeritve upravljanja tveganj
Poslovodstvo skupine je v celoti odgovorno za vzpostavitev okvira pri upravljanju tveganj. Ustanovljen je 
bil odbor za razvoj in nadzor usmeritev pri upravljanju tveganj, ki jih je sprejela skupina. Naloge odbora 
pri upravljanju tveganj so:

• priprava poročil o upravljanju tveganj v koncernu Intereuropa za upravo matične družbe 
in za nadzorni svet,

• opredelitev posameznih vrst tveganj, ki jim je izpostavljen koncern Intereuropa,

• stalni nadzor in spremljanje ključnih tveganj,

• odkrivanje novih pomembnih tveganj,

• opredelitev metodologije za merjenje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj,

• ocenjevanje izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj,

• opredelitev in uveljavitev politike upravljanja posameznih vrst tveganj,

• priprava predlogov za izvajanje varovalnih ukrepov pred posameznimi vrstami tveganj,

• sprejemanje sprememb in dopolnitev pravilnika o upravljanju tveganj ter drugih ustreznih 
organizacijskih predpisov in navodil, povezanih s tveganji,

• izvajanje vseh drugih nalog in aktivnosti s ciljem obvladovanja tveganj, ki jim je izpostavljen 
koncern Intereuropa.

Sprejet je bil tudi pravilnik upravljanja tveganj v skupini Intereuropa. Usmeritve za upravljanje tveganj so 
oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja, s katerimi se skupina sooča, na podlagi česar se 
nato določijo ustrezne omejitve in kontrole ter spremljajo tveganja in upoštevanje omejitev. 

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, 
vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje 
nastane predvsem iz naslova terjatev skupine do strank.
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Poslovne in druge terjatve
Izpostavljenost skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. Vendar 
pa poslovodstvo upošteva tudi demografsko podlago njenih strank ter tveganje plačilne nesposobnosti z 
vidika panoge in države, v kateri stranka posluje, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, zlasti 
v trenutnih neugodnih gospodarskih razmerah.

Usmeritve so oblikovane tako, da se za vsako pomembnejšo novo stranko izvede analiza njene kreditne 
sposobnosti, preden ji skupina ponudi standardne pogoje plačila in dobave. Pregled skupine zajema 
zunanje ocene, če obstajajo. 

Skupina oblikuje popravek za vrednost oslabitve, ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova 
poslovnih in drugih terjatev ter naložb. Glavna elementa tega popravka vrednosti sta posebni del 
izgube, ki se nanaša na posamezna pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine 
podobnih sredstev zaradi izgub, ki so nastale, a še niso opredeljene. 

Garancije
V skladu s svojo usmeritvijo skupina nudi finančne garancije zgolj odvisnim podjetjem, ki so v večinski 
lasti obvladujočega podjetja. 

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da skupina ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti, ki jih 
poravnava z denarnimi ali drugimi finančnimi sredstvi. 

Likvidnost skupina zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti 
v roku, in sicer v običajnih in tudi v zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali 
celo upad njenega ugleda.

Stroške storitev skupina spremlja po aktivnostih, kar ji pomaga pri spremljanju potreb po denarnih tokovih 
in optimiziranju donosnosti naložb. Skupina tudi zagotavlja, da ima dovolj denarja oziroma kreditnih linij 
za kritje poslovnih stroškov za ustrezno dobo, vključno za servisiranje finančnih obveznosti; slednje pa ne 
vključuje možnih posledic izjemnih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti, npr. naravnih katastrof. 

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere 
in lastniški instrumenti, vplivale na prihodke skupine ali na vrednost finančnih instrumentov. Cilj 
obvladovanja tega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih 
mejah ob hkratni optimizaciji dobička. 

Skupina trguje s finančnimi instrumenti in prevzema finančne obveznosti, oboje s ciljem obvladovanja 
tržnih tveganj.

Ob padajočem trendu gibljive obrestne mere v preteklem letu nismo sklepali obrestnih zamenjav ali 
drugih izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi bi se ščitili pred nihanjem oziroma rastjo gibljive 
obrestne mere. Vpliv spremembe variabilne obrestne mere EURIBOR na izkaz poslovnega izida je 
prikazan v tabeli Analiza vpliva spremembe obrestne mere na dobiček pred davki.

Valutnemu tveganju so zlasti izpostavljene družbe koncerna, ki poslujejo v državah zunaj evroobmočja. 
Gre predvsem za tveganje spremembe deviznih tečajev ruskega rublja, srbskega dinarja, hrvaške 
kune in ukrajinskega grivna. Na področju denarnih tokov iz poslovanja uporabljajo te družbe naravno 
varovanje pred tveganjem spremembe deviznega tečaja nacionalne valute, kar pomeni usklajevanje 
prilivov in odlivov v posameznih valutah, tako časovno kot po velikosti, ter se ne poslužujejo valutnih 
terminskih pogodb.

Odprte pa ostajajo devizne pozicije v izkazih finančnega položaja družb, ki imajo najete kredite v evrih. 
Pri teh družbah je zelo verjetno, da bo sprememba tečaja nacionalne valute imela velik vpliv na njihovo 
poslovanje. Med najbolj izpostavljenimi je družba v Rusiji.

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

Poslovno tveganje
Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi prišlo zaradi širokega 
spektra razlogov, povezanih s procesi, ki potekajo v skupini, z osebjem, s tehnologijo in z infrastrukturo, 
pa tudi kot posledica zunanjih dejavnikov, ki niso povezani s kreditnim, tržnim in likvidnostnim 
tveganjem, kot so med drugim tveganja, ki izhajajo iz pravnih in regulatornih zahtev ter splošno sprejetih 
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korporacijskih standardov. Poslovna tveganja izhajajo iz celotnega poslovanja skupine. Cilj skupine je 
upravljanje poslovnih tveganj na takšen način, da se vzpostavi ravnotežje med izogibanjem finančnim 
izgubam in škodo, ki bi bila povzročena ugledu skupine, in med celotno stroškovno učinkovitostjo, prav 
tako pa tudi izogibanje takšnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma omejujejo samoiniciativnost in 
ustvarjalnost. Ključno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor poslovnega tveganja nosi višje 
poslovodstvo vsake izmed poslovnih enot. 

Upoštevanje standardov skupine je podprto s programom rednih pregledov službe notranje revizije. O 
rezultatih pregledov se služba notranje revizije pogovori s poslovodstvom tiste poslovne enote, na katero 
se rezultati nanašajo, povzetke pa posreduje poslovodstvu skupine in revizijski komisiji.

Upravljanje kapitala
Nadzorni svet spremlja vse pomembnejše kazalce donosnosti kapitala skupine, spremlja tudi višino 
dividend, izplačanih navadnim delničarjem. 

Niti obvladujoča družba niti njene odvisne družbe niso predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili  
zunanji organi.

VI. Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov skupine prikazuje gibanje pritokov in odtokov, upoštevajoč posredno metodo v 
obračunskem obdobju, ter pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev. Pri sestavi računovodskega 
izkaza so upoštevani podatki konsolidiranega izkaza poslovnega izida za leto 2010, postavk 
konsolidiranih izkazov finančnega položaja skupine na dan 31. 12. 2010 in 31. 12. 2009 ter dodatnih 
potrebnih podatkov.
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POJASNILA H KONSOLIDIRANEmU RAČUNOVODSKEmU IZKAZU 
POSLOVNEgA IZIDA

pOJaSNILO 1: prihodki od prodaje

Tabela 9 |

Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)

2010 2009

Prihodki od prodaje 190.624 191.117

Skupina je ustvarila prihodke od prodaje v višini 190.624 tisoč EUR.

pOJaSNILO 2: drugi poslovni prihodki

Tabela 10 |

Drugi poslovni prihodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin

5.220 1.183

Prihodki od odprave rezervacij 280 324

Ostali poslovni prihodki 1.851 813

Skupaj drugi poslovni prihodki 7.351 2.319

Višja vrednost drugih poslovnih prihodkov izvira v pretežni meri iz prodaje opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin. 

pOJaSNILO 3: Stroški storitev

Tabela 11 |

Stroški storitev (v 1000 EUR)

2010 2009

Direktni stroški 97.903 91.276

Telefonski stroški 1.330 1.473

Stroški vzdrževanja 4.593 5.037

Zavarovalne premije 1.809 2.016

Stroški izobraževanja 92 190

Ostali stroški storitev 13.643 14.734

Skupaj stroški storitev 119.369 114.727

Direktni stroški predstavljajo tiste stroške, ki so neposredno povezani z opravljanjem storitev.
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pOJaSNILO 4: Stroški dela 

Tabela 12 |

Stroški dela (v 1000 EUR)

2010 2009

Stroški plač 30.003 33.876

Stroški socialnih zavarovanj 5.927 6.636

Drugi stroški dela: 5.534 7.196

• regres 880 1.215

• prevoz in prehrana 3.143 3.452

• ostali stroški dela 1.511 2.529

Stroški dela 41.464 47.709

Skupina je dosegla nižjo vrednost stroškov dela, in sicer 41.464 tisoč EUR, v pretežni meri zaradi 
manjšega števila zaposlenih kakor v primerjalnem obdobju (Trajnostno poročilo, podpoglavje Gibanje 
števila zaposlenih).

pOJaSNILO 5: amortizacija

Tabela 13 |

Amortizacija (v 1000 EUR)

2010 2009

Amortizacija neopredmetenih  sredstev 774 660

Amortizacija opredmetenih osnovnih 
sredstev in naložbenih nepremičnin

13.291 13.670

Skupaj amortizacija 14.065 14.330

pOJaSNILO 6: drugi poslovni odhodki

Tabela 14 |

Drugi poslovni odhodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Stroški materiala 11.256 11.175

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 154 49

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev 34.527 50.777

Odprava dobrega imena 11 618

Prispevki za mestno zemljišče in podobni odhodki 1.002 2.042

Ostali poslovni odhodki 3.323 2.649

Skupaj drugi poslovni odhodki 50.273 67.310

Vrednost slabitve osnovnih sredstev je bistveno prispevala k dvigu kategorije drugih poslovnih odhodkov 
(pojasnilo 10). 92 % vrednosti slabitve odpade na slabitev opredmetenih osnovnih sredstev ruske družbe.
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pOJaSNILO 7: Finančni prihodki in odhodki

Tabela 15 |

Finančni prihodki in odhodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Prihodki od obresti 915 1.185

Prihodki iz dividend in deležev v dobičku drugih 11 62

Dobički pri prodaji finančnih naložb 179 1.579

Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 0 684

Prihodki od odprave popravkov vrednosti 
terjatev in izterjanih odpisanih terjatev

1.516 965

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 100 246

Neto tečajne razlike 4.561 0

Skupaj finančni prihodki 7.282 4.720

Odhodki za obresti -10.587 -9.758

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb 0 -682

Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb 
izkazanih med sredstvi za prodajo

-2.825 0

Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov -3.746 -693

Neto tečajne razlike 0 -1.321

Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -2.755 -2.982

Skupaj finančni odhodki -19.913 -15.436

Izid financiranja -12.631 -10.716

pOJaSNILO 8: pripoznani rezultat po kapitalski metodi

Skupaj obvladovana družba, Intereuropa-FLG, d.o.o., Ljubljana, katere 50 % delež poseduje skupina, je 
v letu 2010 prispevala 34 tisoč EUR poslovnega rezultata.
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pOJaSNILO 9: davek od dobička (odmerjeni davek in odloženi davek)

Ugotovljena davčna obveznost skupine za davčno leto 2010 je 844 tisoč EUR. Največji del davčne 
obveznosti odpade na hrvaško in črnogorsko odvisno družbo. Obdavčljive in odbitne začasne razlike so 
izkazane v prihodkih iz odloženih davkov v vrednosti 1.444 tisoč EUR.

Tabela 16 |

Prilagoditev na efektivno davčno stopnjo (v 1000 EUR)

2010 2009

Davek -844 -342

Odloženi davek 1.444 5.117

Skupaj davek iz dobička 600 4.775

Dobiček pred obdavčitvijo -39.793 -58.683

Davek obračunan po predpisani stopnji 8.284 12.233

Davek od davčno nepriznanih odhodkov -7.330 -7.820

Davek od davčnih olajšav 66 133

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo 79 334

Davek od ostalih postavk -499 -105

Skupaj davek iz dobička 600 4.775

efektivna davčna stopnja -1,51 % -8,14 %

Ponderirana davčna stopnja je 20,81 %.

Skupina je ustvarila 39.193 tisoč EUR čiste izgube poslovnega leta, in sicer 39.952 tisoč EUR čiste izgube 
odpade na obvladujoči del, medtem ko je neobvladujoči del ustvaril 759 tisoč EUR čistega dobička. 
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POJASNILA H KONSOLIDIRANEmU IZKAZU FINANČNEgA 
POLOŽAJA 

pOJaSNILO 10: Opredmetena osnovna sredstva

Tabela 17 |

gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 (v 1000 EUR)

Zemljišča Zgradbe
druge 

naprave in 
oprema

Oprema v 
finančnem 

najemu

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010 169.042 267.358 60.063 6.512 22.217 776 525.969

Nabava 0 0 0 0 1.383 896 2.279

Aktiviranje 0 7.588 824 321 -8.733 0 0

Prenos predujmov 0 0 0 0 163 -163 0

Prenos med postavkami 0 0 83 -83 0 0 0

Odtujitve -5.970 -5.651 -7.111 -143 -6 -7 -18.888

Odpisi 0 0 -10 0 -15 0 -25

Prevrednotenje na 
pošteno vrednost

-1.884 0 0 0 0 0 -1.884

Tečajne razlike -223 2.568 599 -458 991 27 3.504

Stanje 31. 12. 2010 160.965 271.863 54.448 6.149 16.000 1.529 510.954

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 -24.691 -78.397 -39.731 -1.444 -3.795 0 -148.059

Amortizacija 0 -6.310 -5.799 -946 0 0 -13.055

Odtujitve 0 1.797 5.508 0 0 0 7.305

Odpisi 0 0 9 0 0 0 9

Prenos med postavkami 0 0 -12 12 0 0 0

Oslabitve -316 -26.950 -121 0 -6.902 0 -34.289

Stanje 31. 12. 2010 -25.007 -109.860 -40.146 -2.378 -10.697 0 -188.089

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 144.351 188.961 20.332 5.068 18.422 776 377.910

Stanje 31. 12. 2010 135.958 162.003 14.301 3.771 5.303 1.529 322.865

Pri prevrednotenju zemljišč je bila upoštevana metoda primerljivih prodaj. Zadnjo cenitev zemljišč so 
opravili neodvisni cenilci ob koncu leta 2009. Knjigovodska vrednost zemljišč na dan 31. 12. 2010 bi, v 
primeru uporabe modela nabavne vrednosti, znašala 46.059 tisoč EUR.

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 34.289 tisoč EUR se nanaša na slabitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v naslednjih družbah:

Intereuropa -East Ltd., Moskva 31.691 tisoč EUR

TOV TEK ZTS, Užgorod 316 tisoč EUR

Intereuropa d.d., Koper 2.161 tisoč EUR

Intereuropa Transport, d.o.o., Koper 121 tisoč EUR  

Največji delež slabitve se nanaša na gradbene objekte ruske odvisne družbe (Intereuropa -East Ltd., 
Moskva), kjer je bilo pri oceni nadomestljive vrednosti upoštevana vrednost tehtanega povprečja stroškov 
kapitala 12,43 % in 1,5 % letna rast prihodkov.

Na bilančni presečni dan ima skupina Intereuropa zastavljena opredmetena osnovna sredstva za 
zavarovanje obveznosti iz naslova prejetih kreditov v višini 196.604 tisoč EUR, drugih finančnih 
obveznosti v višini 4.255 tisoč EUR in potencialnih obveznosti v višini 25.816 tisoč EUR. Drugih pravnih 
omejitev za razpolaganje z njimi nima.

Knjigovodska vrednost nepremičnin pod hipoteko na dan poročanja znaša 259.626 tisoč EUR.
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Tabela 18 |

gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

Zemljišča Zgradbe
druge 

naprave in 
oprema

Oprema v 
finančnem 

najemu

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 73.756 199.355 65.926 7.223 70.924 6.208 423.393

Nabava 0 0 0 0 18.468 328 18.796

Usredstveni stroški 
financiranja

0 0 0 0 3.461 0 3.461

Aktiviranje 430 68.695 2.938 51 -72.114 0 0

Odtujitve -67 -8 -8.452 -757 0 0 -9.284

Odpis 0 -1.001 0 0 0 0 -1.001

Prenosi 206 205 0 0 5.369 -5.369 411

Okrepitve 96.753 0 0 0 0 0 96.753

Tečajne razlike -2.036 112 -349 -5 -3.891 -391 -6.560

Stanje 31. 12. 2009 169.042 267.358 60.063 6.512 22.217 776 525.969

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 0 -51.357 -40.091 -1.084 0 0 -92.532

Amortizacija 0 -5.754 -6.609 -1.067 0 0 -13.430

Odtujitve 0 4 6.969 707 0 0 7.680

Oslabitve -24.691 -21.290 0 0 -3.795 0 -49.776

Stanje 31. 12. 2009 -24.691 -78.397 -39.731 -1.444 -3.795 0 -148.059

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 73.756 147.998 25.835 6.139 70.924 6.208 330.861

Stanje 31. 12. 2009 144.351 188.961 20.332 5.068 18.422 776 377.910

 

pOJaSNILO 11: Naložbene nepremičnine

Tabela 19 |

gibanje naložbenih nepremičnin  (v 1000 EUR)

2010 2009

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 9.468 10.030

Prenosi na opremetena osnovna sredstva 0 -411

Prenosi na sredstva za prodajo 0 -151

Stanje 31. 12. 9.468 9.468

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. -2.443 -2.240

Amortizacija -236 -240

Prenosi na sredstva za prodajo 0 37

Stanje 31. 12. -2.679 -2.443

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 7.025 7.790

Stanje 31. 12. 6.789 7.025
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Tabela 20 |

Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin (v 1000 EUR)

2010 2009

A. Prihodki od naložbenih nepremičnin 1.430 1.664

B. Neposredni  poslovni odhodki, ki so ustvarili 
prihodke od naložbenih nepremičnin

-437 -748

C. Dobiček ob prodaji naložbenih nepremičnin 3.699 0

Skupaj (a + b + C) 4.692 916

A. Prihodki od naložbenih nepremičnin
Tržne vrednosti naložbenih nepremičnin so, kljub padcu vrednosti na nepremičninskem trgu, v letu 
2010 ohranile višjo vrednost v primerjavi z njihovo knjigovodsko vrednostjo na dan 31. 12. 2009, zato 
smo presodili, da ne obstajajo indikatorji morebitne slabitve. Na dan poročanja ocenjujemo, da je tržna 
vrednost naložbenih nepremičnin višja od knjigovodske vrednosti do 15 %. 

pOJaSNILO 12: Neopredmetena sredstva 

Pri preizkusu slabitve dobrega imena predstavlja 87 % njegove vrednosti dobro ime, ki izvira iz 
bosanske odvisne družbe, Intereuropa RTC d.d. Sarajevo. Kot denar ustvarjajočo enoto smo upoštevali 
družbo. Osnova za izračun so načrtovane vrednosti prodaje v obdobju 2011 - 2015, v katerih smo 
predvideli povprečno 2,7 % letno rast prodaje. Pri izračunu smo uporabili 14,53 % diskontno stopnjo, 
ki predstavlja tehtano povprečje stroška kapitala. Na osnovi diskontiranih denarnih tokov smo ugotovili, 
da nadomestljiva vrednost denar ustvarjajoče enote presega njihovo knjigovodsko vrednost, vključno z 
dobrim imenom, zato ni potrebe po slabitvi dobrega imena.

Tabela 21 |

gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2010 (v 1000 EUR)

dolgoročne 
premoženjske 

pravice 
dobro ime

dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja
Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010 7.474 1.424 3.793 12.691

Nabava 465 0 150 615

Odtujitve odvisne družbe -517 0 0 -517

Prenosi 0 0 0 0

Oslabitev 0 0 0 0

Tečajne razlike -12 0 0 -12

Stanje 31. 12. 2010 7.410 1.424 3.943 12.777

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 -3.081 0 -119 -3.200

Amortizacija -774 0 0 -774

Prenosi 48 0 0 48

Stanje 31. 12. 2010 -3.807 0 -119 -3.926

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 4.394 1.424 3.674 9.491

Stanje 31. 12. 2010 3.603 1.424 3.824 8.851

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo v pretežni meri vlaganja v razvoj informacijske rešitve 
za podporo celovitih logističnih storitev.  
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Tabela 22 |

gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

dolgoročne 
premoženjske 

pravice 
dobro ime

dolgoročno 
odloženi stroški 

razvijanja
Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 5.995 2.050 3.204 11.249

Nabava 1.466 0 625 2.091

Odtujitve odvisne družbe -7 -5 0 -12

Prenosi 28 0 -28 0

Odprava 0 -618 0 -618

Tečajne razlike 5 -3 -8 -6

Stanje 31. 12. 2009 7.487 1.424 3.793 12.704

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 -2.431 0 -122 -2.553

Amortizacija -660 0 0 -660

Prenosi -3 0 3 0

Stanje 31. 12. 2009 -3.094 0 -119 -3.213

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 3.565 2.050 3.082 8.696

Stanje 31. 12. 2009 4.393 1.424 3.674 9.491

Skupina nima pravnih omejitev za razpolaganje z neopredmetenimi sredstvi.

pOJaSNILO 13: druga dolgoročna poslovna sredstva

Druga dolgoročna poslovna sredstva se skoraj v celoti nanašajo na razmejene stroške izposojanja 
(stroški, ki nastajajo v zvezi s posojilnimi pogodbami, na primer nadomestila, plačana zastopnikom, 
svetovalcem…), katere prenašamo med odhodke sorazmerno s pretečenim obdobjem in glede na 
neodplačni del glavnice. Na bilančni presečni dan so večja za 126 tisoč EUR.

pOJaSNILO 14: dana posojila in depoziti

Tabela 23 |

Sestava posojil in depozitov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

dolgoročna dana posojila in depoziti 84 80

• dana posojila 56 73

• depoziti 28 7

Kratkoročna dana posojila in depoziti 1.347 2.764

• dana posojila 138 898

• depoziti 1.209 1.866

Skupaj dana posojila 1.431 2.844
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Tabela 24 |

gibanje danih dolgoročnih posojil in depozitov (v 1000 EUR)

2010 2009

Začetno stanje 80 68

Nova posojila 23 33

Prenos na kratkoročni del -24 -4

Odplačila 0 -7

Tečajne razlike 5 -10

Končno stanje 84 80

Tabela 25 |

Dolgoročna dana posojila in depoziti po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zapadlost od 1 do 2 let 35 13

Zapadlost od 2 do 3 let 15 17

Zapadlost od 3 do 4 let 0 9

Zapadlost od 4 do 5 let 0 9

Zapadlost nad 5 let 33 32

Skupaj 84 80

Tabela 26 |

Dolgoročna dana posojila glede na zavarovanje (brez depozitov) (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane 33 40

Nezavarovane 23 33

Skupaj 56 73

Tabela 27 |

Kratkoročna dana posojila glede na zavarovanje (brez depozitov) (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Na podlagi menic 0 0

Na podlagi drugih vrst zavarovanja 138 898

Skupaj 138 898



125Računovodsko poročilo skupine Intereuropa za poslovno leto 2010

pOJaSNILO 15: Skupaj obvladovana družba  

 

Družba Intereuropa d.d., Koper ima 50 % delež v skupaj obvladovani družbi Intereuropa-FLG, d.o.o., 
Ljubljana.

Tabela 28 |

gibanje naložbe v skupaj obvladovano družbo v letih 2010 in 2009 (v 1000 EUR)

2010 2009

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 148 210

povečanje

Dobiček po kapitalski metodi 34 47

Skupaj povečanja 34 47

Zmanjšanje

Izplačilo dobičkov -47 -109

Skupaj zmanjšanja -47 -109

Stanje 31. 12. 135 148

Tabela 29 |

Sredstva, obveznosti, prihodki in odhodki skupaj obvladovane družbe (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sredstva 2.831 2.732

Dolgoročna sredstva 14 25

Kratkoročna sredstva 2.817 2.707

Obveznosti 2.831 2.732

Kapital 232 260

Dolgoročne obveznosti 18 33

Kratkoročne obveznosti 2.581 2.439

Prihodki 13.679 13.775

Odhodki (skupaj z davkom iz dobička) 13.612 13.680

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 67 95
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pOJaSNILO 16: druge finančne naložbe 

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Tabela 30 |

gibanje za prodajo razpoložljivih sredstev   (v 1000 EUR)

2010 2009

Otvoritvena vrednost

Stanje 1. 1. 3.805 6.528

povečanje

Nakupi 0 64

Odprava slabitve ob prodaji naložbe 60 0

Prevrednotenje na pošteno vrednost -18 328

Skupaj povečanja 42 392

Zmanjšanje

Prodaja -170 -2.910

Prevrednotenje na pošteno vrednost 0 -146

Prenosi  0 -58

Skupaj zmanjšanja -170 -3.115

Stanje 31. 12. 3.678 3.805

Dobiček pri prodaji za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, vrednotenih po nabavni vednosti, za leto 
2010 znaša 103 tisoč EUR. 

pOJaSNILO 17: Sredstva za prodajo

Tabela 31 |

Sredstva za prodajo (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Opredmetena osnovna sredstva in 
naložbene nepremičnine za prodajo

45 3.942

Finančna sredstva za prodajo 3.379 6.238

Skupaj sredstva za prodajo  3.424      10.180     

Med sredstvi za prodajo so opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine izkazane po 
knjigovodski vrednosti, ki je nižja od predvidene prodajne vrednosti, zmanjšane za predvidene stroške 
prodaje. Največji vpliv na zmanjšanje vrednosti je povzročila odtujitev nepremičnine v matični družbi za 
3.684 tisoč EUR, poleg tega pa je na zmanjšanje vplivala še slabitev v višini 213 tisoč EUR. Finančna 
sredstva za prodajo, ki prestavljajo finančno naložbo v 100 % lasti hrvaške odvisne družbe, pa so 
izkazana po pošteni vrednosti. V letu 2010 so bila oslabljena v višini 2.825 tisoč EUR, dodatno pa so 
na njihovo zmanjšanje vplivale še tečajne razlike v višini 34 tisoč EURV okviru finančnih sredstev za 
prodajo so zastavljene nepremičnine družbe, ki je v 100 % lasti hrvaške odvisne družbe, in sicer znaša 
knjigovodska vrednost teh nepremičnin na dan poročanja 1.804 tisoč EUR.
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pOJaSNILO 18: Kratkoročne poslovne terjatve 

Tabela 32 |

Kratkoročne poslovne terjatve  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 43.878 45.393

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 12.425 17.687

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 56.303 63.080

Tabela 33 |

Odpisanost terjatev do kupcev (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

A. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (bruto) 51.121 51.785

B. Popravek vrednosti terjatev 7.243 6.392

Neodpisana vrednost (A - B) 43.878 45.393

Odpisanost terjatev (B / A) 14,17 % 12,34 %

Tabela 34 |

gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev in ostalih terjatev (v 1000 EUR)

2010 2009

popravek vrednosti terjatev 1. 1. 6.392 5.213

- odpisane terjatve -351 -42

- izterjane terjatve in popusti -1.455 -476

+ dodatno povečanje popravka vrednosti 2.657 1.697

Končno stanje popravka 31. 12. 7.243 6.392

Učinek popravka vrednosti terjatev, nastalega v letu 2010, je predstavljen v kategoriji odhodki iz naslova 
popravkov vrednosti in odpisov terjatev v pojasnilu 7. 

Tabela 35 |

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti (v 1000 EUR)

bruto vrednost 
31. 12. 2010

popravek vrednosti 
31. 12. 2010

bruto vrednost 
31. 12. 2009

popravek vrednosti 
31. 12. 2009

Nezapadlo 29.503 0 30.109 0

Zapadlo od 0 do 30 dni 9.296 37 7.795 71

Zapadlo od 31 do 90 dni 3.471 25 4.611 89

Zapadlo od 91 do 180 dni 1.494 188 2.179 396

Zapadlost nad 181 7.357 6.992 7.091 5.836

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

51.121 7.242 51.785 6.392

Večji del terjatev, zapadlih nad 181 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvršbe, tožbe, stečaje, prisilne 
poravnave).

Izpostavljenost različnim tveganjem pri terjatvah do kupcev obvladujemo z uporabo lastnega bonitetnega 
sistema za domače kupce in s preverjanjem bonitetnih ocen, ki jih za tuje kupce pridobivamo pri 
specializiranih družbah. Na podlagi pridobljenih informacij zahtevamo za komitente slabših bonitetnih 
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razredov instrumente za zavarovanje plačil (menice, bančne garancije, hipoteke, zastavne pravice na 
premičninah in poroštva).

pOJaSNILO 19: denarna sredstva

Denarna sredstva skupine znašajo 12.216 tisoč EUR. Sestavljajo jih sredstva na računih, depoziti na 
odpoklic in denarna sredstva v blagajni. Vzroke povečanj in zmanjšanj denarnih sredstev v poslovnem 
letu 2010 prikazuje izkaz denarnih tokov.

pOJaSNILO 20: Kapital

Kapital skupine znaša 148.163 tisoč EUR, na obvladujoči del odpade v znesku 137.921 tisoč EUR, na 
neobvladujoči del pa 10.242 tisoč EUR. Gibanje postavk kapitala v letu 2010 je pojasnjeno v izkazu 
vseobsegajočega donosa in v izkazu sprememb lastniškega kapitala.

Osnovni kapital obvladujoče družbe Intereuropa d.d., Koper je razdeljen na 7.902.413 navadnih prosto 
prenosljivih kosovnih delnic. 

Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:

• pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,

• pravico do dela dobička (dividend) in

• pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Vse delnice so v celoti vplačane. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v 
osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa 
glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.

Na bilančni presečni dan 31. 12. 2010 ima obvladujoča družba na podlagi sklepa skupščine v letu 2010 
16.488 tisoč EUR odobrenega in neizkoriščenega kapitala. V poslovnem letu 2010 obvladujoča družba ni 
izdala delnic za odobreni kapital. 

Tabela 36 |

 (v 1000 EUR)

2010 2009

Dolgoročne finančne obveznosti  175.765      109.215     

Kratkoročne finančne obveznosti  31.098      115.946     

Skupaj finančne obveznosti  206.863      225.161     

Skupaj kapital  148.163      188.804     

Dolg/kapital  1,40      1,19     

Lastne delnice
Na dan 31. 12. 2010 je imela obvladujoča družba 18.135 lastnih delnic, kar predstavlja 0,23 % vrednosti 
osnovnega kapitala. Število lastnih delnic se v primerjavi s stanjem 31. 12. 2009 ni spremenilo.
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Rezerve
Kapitalske rezerve 

Tabela 37 |

Kapitalske rezerve  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Vplačani presežek kapitala 0 0

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 0 36.040

Kapitalske rezerve 0 36.040

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala je bil ob prehodu na MSRP vključen v postavko kapitalskih 
rezerv. Na datum poročanja so zaradi pokrivanja čiste izgube obvladujoče družbe nižje za 36.040 tisoč 
EUR.

rezerve za lastne delnice so bile oblikovane v letu 2008 v višini njihove nabavne vrednosti, to je 180 
tisoč EUR. Vključene so v postavko rezerv iz dobička.

rezerve iz dobička so pripoznane v višini 6.247 tisoč EUR, v primerjavi s primerjalnim presečnim 
stanjem so se povečale za 83 tisoč EUR, in sicer zaradi prenosa iz zadržanih dobičkov po sklepu 
skupščin družb, poravnava čiste izgube matične družbe pa je vplivala na zmanjšanje postavke za 6.523 
tisoč EUR.

rezerva za pošteno vrednost se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšala na 71.378 tisoč EUR na račun 
prevrednotenja zemljišč v povezavi z odloženimi davki in finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, v 
povezavi z odloženimi davki ter prenosa vrednosti odtujitev nepremičnin skupine v zadržane dobičke.

prevedbena rezerva se je v primerjavi z letom 2009 povečala za 1.044 tisoč EUR in je na dan 31. 12. 
2010 znašala -10.636 tisoč EUR. Povečanje je posledica tečajnih razlik, ki so nastale pri preračunu 
postavk kapitala v računovodskih izkazih odvisnih družb v tujini iz lokalnih valut v valuto poročanja.

Zadržani dobički
Zadržani dobički v višini 38.136 tisoč EUR so v primerjavi z letom poprej višji za 6.127 tisoč EUR. 

Dividende na delnico
V letu 2010 dividende niso bile izplačane.

Kapital neobvladujočega dela
Kapital neobvladujočega dela znaša 10.242 tisoč EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečal za 144 
tisoč EUR.
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Čista izguba na delnico
Osnovna čista izguba na delnico (-5,07 EUR) je izračunana kot: čisti poslovni izid, ki pripada navadnim 
delničarjem obvladujoče družbe / tehtano povprečno število delnic brez lastnih delnic.

Prilagojena čista izguba na delnico je enaka kot osnovna čista izguba na delnico, saj obvladujoča družba 
ne razpolaga s popravljalnimi možnostnimi (potencialnimi) navadnimi delnicami.

Tabela 38 |

 (v 1000 EUR)

2010 2009

Čista izguba/obvladujoči del 
poslovnega leta (v 1000 EUR)

-39.952 -54.193

Povprečno število delnic 7.884.278 7.884.278

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček/
izguba na delnico (v eUr)

-5,07 -6,87

pOJaSNILO 21: rezervacije 

Na dan izkaza finančnega položaja ima skupina še 3.084 tisoč EUR neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij 
in dolgoročno odloženih prihodkov. Njihovo gibanje prikazujemo v tabeli:

Tabela 39 |

Rezervacije (v 1000 EUR)

Stanje  
1. 1. 2010

Črpanje 
(poraba) 

rezervacij 

Odprava 
rezervacij 

oziroma 
prenos v 
prihodke

dodatno 
oblikovanje

Tečajne 
razlike

Stanje  
31. 12. 2010

Rezervacije za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade

2.587 269 0 11 -12 2.316

Rezervacije iz naslova tožb 358 92 65 290 0 491

Druge rezervacije 653 648 0 172 1 178

Dolgoročno odloženi prihodki 206 26 159 77 0 98

Skupaj 3.803 1.044 224 550 -11 3.084

Izračun rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade temelji na aktuarskem izračunu, v 
katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke:

• število zaposlenih, njihov spol, starost, skupna delovna doba, delovna doba v družbi, povprečna 
bruto plača zaposlenega v zadnjem trimesečju 2007,

• način izračuna odpravnin ob upokojitvi po nacionalni zakonodaji,

• rast povprečne plače v posameznih državah, 

• fluktuacija zaposlenih glede na starost, pogoje za upokojitev v skladu z minimalnimi pogoji za prido-
bitev pravice do starostne pokojnine,

• uporabljene diskontne stopnje: v Srbiji 5,7 %, v Sloveniji 5,85 %, v Črni gori 5,4 %, v Bosni 7 % 
in na Hrvaškem 5,5 %.

V obravnavanem obdobju so navedene rezervacije zmanjšane za izplačane odpravnine ob upokojitvi  
in za izplačane jubilejne nagrade.

Rezervacije za tožbe so oblikovane na osnovi pridobljenih mnenj in ocen notranjih in zunanjih pravnih 
strokovnjakov.  

dolgoročno odloženi prihodki se nanašajo predvsem na brezplačno pridobljena opredmetena osnovna 
sredstva in kupljena opredmetena osnovna sredstva iz pridobljenih sredstev iz naslova zaposlovanja 
invalidov nad kvoto. Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v višini stroškov amortizacije.
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DOLgOROČNE ObVEZNOSTI

pOJaSNILO 22: prejeta posojila in finančni najem

Tabela 40 |

Sestava dolgoročnih prejetih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročna prejeta posojila na 
podlagi posojilnih pogodb

171.218 104.303

Dolgoročna prejeta posojila na 
podlagi finančnega najema

675 2.706

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 171.893 107.009

Tabela 41 |

gibanje dolgoročnih posojil in finančnih najemov  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Stanje 1. 1. 107.009 88.665

Refinanciranje kratkoročnih posojil 87.953 51.000

Nova posojila 1.201 75.704

Odplačila -3.498 -27.403

Prenos na kratkoročne obveznosti -20.702 -81.039

Tečajne razlike -70 83

Stanje 31. 12. 171.893 107.009

Tabela 42 |

Dolgoročna posojila in finančni najemi po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zapadlost od 1 do 2 let 29.139 20.582

Zapadlost od 2 do 3 let 27.805 16.174

Zapadlost od 3 do 4 let 65.611 14.917

Zapadlost od 4 do 5 let 11.385 12.867

Zapadlost nad 5 let 37.954 42.469

Skupaj 171.893 107.009

Tabela 43 |

Dolgoročna posojila in finančni najemi glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane: 171.869 106.356

• hipoteke 167.499 95.175

• menice 4.370 11.181

Nezavarovane 24 653

Skupaj 171.893 107.009
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Tabela 44 |

Sestava kratkoročnih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Kratkoročna prejeta posojila 26.688 114.051

Finančni najem 2.264 1.429

Skupaj 28.952 115.481

Tabela 45 |

Kratkoročna posojila in finančni najemi glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane 28.952 112.886

• hipoteke 25.382 103.384

• menice 3.359 2.098

• drugo 211 7.404

Nezavarovane 0 2.595

Skupaj 28.952 115.481

Intereuropa d.d., Koper ima v nekaterih kreditnih pogodbah, sklenjenih z bankami, vključene finančne 
zaveze (kazalnik finančnega vzvoda, kazalnik pokritosti stroškov obresti, kazalnik stopnje finančne 
varnosti, razmerje kapital/bilančna vsota, delež bruto denarnega toka v čistih prihodkih od prodaje, 
razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA, kazalnik pokritosti finančnih odhodkov), katerih 
preverjanje se izvaja na osnovi revidiranih konsolidiranih finančnih izkazov za posamezno poslovno leto. 

Glede na pričakovano slabše poslovanje v letu 2010 in potrebne dodatne slabitve naših sredstev, smo 
se že v letu 2010 z nekaterimi bankami dogovorili, da se finančne zaveze prvič preverjajo na podlagi 
finančnih izkazov za leto 2011, z drugimi bankami pa je dogovorjen spregled finančnih zavez za leto 
2010, kar so banke potrdile s podpisom izjav. 

pOJaSNILO 23: druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

Tabela 46 |

Sestava drugih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročne obveznosti po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid 

3.872 2.206

Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 3.872 2.206

Kratkoročne obveznosti po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid 

1.729 96

Obveznosti za dividende 417 369

Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 2.146 465

Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 3.872 tisoč EUR in druge kratkoročne finančne obveznosti 
v višini 1.729 tisoč EUR se nanašajo na obveznosti iz finančnih instrumentov po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid. Predstavljajo neto sedanjo vrednost izvedenega finančnega instrumenta navzkrižne valutne 
zamenjave z valutno opcijo. Navedene obveznosti so zavarovane s hipoteko. Učinki so razkriti v pojasnilu 
7 (odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov).
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pOJaSNILO 24: Odložene terjatve in obveznosti za davek

Odložene terjatve za davek so pripoznane v višini odbitnih začasnih razlik iz naslova odhodkov zaradi 
prevrednotenja sredstev in oblikovanih rezervacij ter prenosov neizrabljenih davčnih izgub v naslednja 
obdobja. Pogoj za njihovo pripoznanje je obstoj razpoložljivega obdavčljivega dobička, ki ga bo mogoče 
obremeniti za odbitne začasne razlike v prihodnosti.

Odložene obveznosti za davek so pripoznane za obdavčljive začasne razlike pri finančnih sredstvih, pri 
katerih so spremembe poštene vrednost pripoznane neposredno v kapitalu, in za začasne razlike pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih predvsem iz naslova prevrednotenja na pošteno vrednost.

Tabela 47 | 

gibanje nepobotanih odloženih terjatev in obveznosti za davek v letu 2010 (v 1000 EUR)

Odložene terjatve za davek
Stanje  

31. 12. 2009

v izkazu 
poslovnega 

izida 

v 
vseobsegajočem 

donosu

prenos med 
postavkami

Tečajne 
razlike

Stanje  
31. 12. 2010

Prevrednotenje terjatev iz 
naslova popravkov vrednosti 

50 -1 0 -6 -1 42

Rezervacije 364 -17 7 0 0 354

Prevrednotenje 
finančnih naložb

541 69 6 0 -7 609

Dolgoročne poslovne 
obveznosti

93 -93 0 0 0 0

Davčna izguba 6.796 1.612 -942 0 229 7.695

Drugo 1 49 0 6 0 56

Skupaj odložene 
terjatve za davek

7.845 1.619 -929 0 221 8.756

Odložene obveznosti za davek
Stanje 

31. 12. 2009

v izkazu 
poslovnega 

izida 

v 
vseobsegajočem 

donosu

prenos med 
postavkami

Tečajne 
razlike

Stanje 
31. 12. 2010

Prevrednotenje iz 
naslova začasnih 
razlik pri opredmetenih 
osnovnih sredstvih

18.834 175 -1.398 0 -90 17.521

Skupaj odložene 
obveznosti za davek

18.834 175 -1.398 0 -90 17.521
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Tabela 48 |

gibanje nepobotanih odloženih terjatev in obveznosti za davek v letu 2009  (v 1000 EUR)

Odložene terjatve za davek
Stanje  

31. 12. 2008
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje  

31. 12. 2009

Prevrednotenje terjatev iz naslova 
popravkov vrednosti 

528 -403 -75 50

Rezervacije 398 -33 -1 364

Prevrednotenje finančnih naložb 507 79 -45 541

Dolgoročne poslovne obveznosti 111 -18 -7 93

Davčna izguba 2.763 4.062 -29 6.796

Drugo 38 -27 -10 1

Skupaj odložene terjatve za davek 4.345 3.660 -167 7.845

Odložene obveznosti za davek Stanje 31. 12. 2008
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje 31. 12. 2009

Prevrednotenje finančnih naložb 225 0 -225 0

Prevrednotenje iz naslova začasnih razlik 
pri opredmetenih osnovnih sredstvih

301 57 18.476 18.834

Usredstveni stroški izposojanja 1.706 -1.514 -192 0

Drugo 0 0 0 0

Skupaj odložene obveznosti za davek 2.232 -1.457 18.059 18.834

pOJaSNILO 25: Kratkoročne poslovne obveznosti

Tabela 49 |

Kratkoročne poslovne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 41.034 44.737

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.669 593

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 6.594 6.995

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 49.298 52.325

Dobaviteljem (razen za carinske obveznosti) ne izstavljamo instrumentov za zavarovanje plačil. Druge 
kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih za plače in nadomestila plač, 
obveznosti za prispevke in druge obveznosti.

pOJaSNILO 26: pogojne obveznosti

Kot pogojne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti, ki niso izkazane v izkazu finančnega položaja 
in ni verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov. Ocenjujemo, da ima skupina na 
dan 31. 12. 2010 naslednje pogojne obveznosti:

Tabela 50 |

Pogojne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 9.693 10.767

Iz naslova tožb 3.054 3.209

Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250

Skupaj pogojne obveznosti 12.997 14.226
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Garancije in jamstva predstavljajo v pretežni meri pogojne obveznosti iz naslova bančnih garancij za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in podobnih garancij ter pogojne obveznosti iz naslova bančne 
garancije za morebitni carinski dolg, ki bi lahko nastal iz naslova preverjanja porekla, raznih analiz 
oziroma kontrole blaga.

Pogojne obveznosti iz naslova tožb v višini 3.054 tisoč EUR predstavljajo manj kot 50 % verjetnost, 
da bo tožnik uspel v tožbenem zahtevku in bo potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske 
koristi. V pretežni meri predstavljajo tožbe iz naslova spremembe sklepa za izplačilo dividend leta 2008 in 
tožbe iz naslova odškodnine zaradi nezakonite razrešitve s funkcije.

pOJaSNILO 27: poštena vrednost 

Vrednostni papirji na razpolago za prodajo
Poštena vrednost za prodajo razpoložljivih vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, je enaka 
objavljenemu enotnemu tečaju teh delnic na dan izkaza finančnega položaja. Poštena vrednost delnic in 
deležev družb, ki kotirajo na borzi, se oceni na osnovi zadnjih znanih transakcij ali na osnovi njihovega 
poslovanja.

Dana in prejeta posojila
Poštena vrednost je enaka knjigovodski vrednosti.

Kratkoročne terjatve in obveznosti
Za terjatve in obveznosti z rokom dospelosti, krajšim od enega leta, predpostavljamo, da njihova 
nominalna vrednost izraža pošteno vrednost.

Tabela 51 |

Poštena vrednost (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

Knjigovodska 
vrednost

poštena 
vrednost

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 3.678 3.678 3.805 3.805

Skupaj 3.678 3.678 3.805 3.805

Sredstva po odplačni vrednosti

Dolgoročna posojila in depoziti 84 84 80 80

Kratkoročno dana posojila 1.347 1.347 2.764 2.764

Poslovne terjatve (brez predujmov) 56.303 56.303 63.080 63.080

Denar in denarni ustrezniki 12.216 12.216 5.318 5.318

Skupaj 69.950 69.950 71.244 71.243

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni inštrumenti 5.601 5.601 2.302 2.302

Skupaj 5.601 5.601 2.302 2.302

Obveznosti po odplačni vrednosti

Dolgoročne poslovne obveznosti 137 137 288 288

Posojila 202.369 202.369 222.489 222.489

 • po fiksni obrestni meri 247 247 32.625 32.625

 • po spremenljivi obrestni meri 202.122 202.122 189.863 189.863

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja  49.298 49.298 52.325 52.325

Skupaj 251.804 251.804 275.102 275.102
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Nivoji poštenih vrednosti finančnih instrumentov
Tabela v nadaljevanju prikazuje razvrstitev finančnih instrumentov glede na izračun njihove poštene 
vrednosti in sicer na tri ravni:

• raven 1: sredstva ali obveznosti po tržni ceni,

• raven 2: sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena 
neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,

• raven 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.

Tabela 52 |

Nivoji poštene vrednosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010

NIvOJI pOŠTeNIH vredNOSTI Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.272 0  2.405      3.678     

Skupaj 1.272 0 2.405  3.678     

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 5.601 0 5.601

Skupaj 0 5.601 0 5.601

31. 12. 2009

NIvOJI pOŠTeNIH vredNOSTI Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.291 0  2.514      3.805     

Skupaj 1.291 0 2.514  3.805     

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 2.302 0 2.302

Skupaj 0 2.302 0 2.302

pOJaSNILO 28: Finančna tveganja

Upravljanje tveganj je opisano v poglavju Upravljanje tveganj.

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje obvladujemo z aktivnim upravljanjem denarnih sredstev, ki zajema:

• spremljavo in načrtovanje denarnih tokov,

• redno izterjavo in dnevne kontakte z večjimi kupci,

• kratkoročno zadolževanje znotraj skupine,

• možnost uporabe kratkoročnih bančnih kreditnih linij.

V tabeli prikazujemo ocenjene nediskontirane denarne tokove, vključno s prihodnjimi obrestmi.
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Tabela 53 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

31. 12. 2010
Knjigovodska 

vrednost

pogodbeni 
denarni 

tokovi

 6 
mesecev 

ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let

Prejeta posojila od 
bank in drugih  

197.906 230.185 9.902 26.235 36.939 118.449 41.676

Prejeta posojila na podlagi 
finančnega najema

2.939 2.924 679 1.570 606 68 0

Obveznost po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid

5.601 6.401 852 1.084 1.586 2.878 0

Obveznost do dobaviteljev 41.137 27.870 34.293 280 103 0 0

Ostale obveznosti 8.297 5.993 7.871 66 29 130 0

Skupaj 255.880 273.373 53.597 29.235 39.263 121.525 41.676

Tabela 54 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009
Knjigovodska 

vrednost

pogodbeni 
denarni 

tokovi

 6 
mesecev 

ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let

Prejeta posojila od 
bank in drugih

218.355 242.781 95.122 25.353 21.972 53.939 46.395

Prejeta posojila na podlagi 
finančnega najema

4.135 4.162 709 755 2.244 454 0

Obveznost do dobaviteljev 44.737 44.737 44.737 0 0 0 0

Ostale obveznosti 7.595 7.595 6.025 100 0 1.470 0

Skupaj 274.822 299.275 146.593 26.208 24.216 55.863 46.395

V tabeli prikazujemo analizo občutljivosti obrestne mere in vpliv na dobiček pred davki. 

Tabela 55 |

Tveganje sprememb obrestnih mer  (v 1000 EUR)

2010
Sprememba 
v odstotkih

 6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let
Skupaj

EURIBOR +15 % -126 -129 -232 -392 -110 -987

EURIBOR +10 % -84 -86 -154 -261 -73 -658

EURIBOR -10 % 84 86 154 261 73 658

EURIBOR -15 % 126 129 232 392 110 987

Tabela 56 |

Tveganje sprememb obrestnih mer  (v 1000 EUR)

2009
Sprememba 
v odstotkih

 6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let
Skupaj

EURIBOR +15 % -75 -64 -110 -217 -103 -568

EURIBOR +10 % -50 -42 -73 -145 -69 -379

EURIBOR -10 % 50 42 73 145 69 379

EURIBOR -15 % 75 64 110 217 103 568
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Tabela 57 |

Valutno tveganje 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 eUr HrK rSd Ostalo Skupaj

Poslovne terjatve 32.987 8.945 652 13.718 56.303

Dolgoročno dana posojila 23 20 7 33 84

Kratkoročno dana posojila 96 617 0 635 1.347

Dolgoročno prejeta posojila -164.063 -4.686 -2.732 -412 -171.893

Kratkoročno prejeta posojila -18.676 -9.400 -283 -593 -28.952

Kratkoročne poslovne obveznosti -31.979 -6.550 -730 -10.038 -49.297

Druge dolgoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

0 0 0 -3.872 -3.872

Druge kratkoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-329 -27 0 -1.474 -1.830

bruto izpostavljenost izkaza finančnega položaja -181.942 -11.081 -3.086 -2.002 -198.111

Tabela 58 | 

Valutno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 eUr HrK rSd Ostalo Skupaj

Poslovne terjatve 32.005 663 0 30.411 63.080

Dolgoročno dana posojila 41 0 0 32 73

Kratkoročno dana posojila 84 0 0 814 898

Dolgoročno prejeta posojila -97.607 -6.051 -3.027 -325 -107.009

Kratkoročno prejeta posojila -103.795 -2.890 -629 -8.166 -115.480

Kratkoročne poslovne obveznosti -30.483 -424 -716 -20.703 -52.325

• od tega obveznosti do dobaviteljev -23.360 -348 -528 -20.502 -44.737

Druge dolgoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.206 0 0 0 -2.206

Druge kratkoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-96 0 0 0 -96

bruto izpostavljenost izkaza finančnega položaja -202.056 -8.702 -4.372 2.064 -213.066

Tabela 59 |

Kreditno tveganje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročna dana posojila drugim 56 73

Dolgoročni depoziti 28 8

Kratkoročna dana posojila drugim 138 898

Kratkoročni depoziti 1.209 1.866

Kratkoročne poslovne terjatve 56.303 63.080

• od tega terjatve do kupcev 43.678 45.393

Denar in denarni ustrezniki 12.216 5.319

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 3.678 3.805

Skupaj 117.278 120.434
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Tabela 60 |

Stroški za storitve revizorjev (v 1000 EUR)

2010 2009

Revidiranje letnega poročila 172 148

Druge storitve revidiranja 9 118

Druge nerevizijske storitve 21 30

Skupaj stroški za storitve revizorjev 202 296

pOJaSNILO 29: povezane osebe

Tabela 61 |

Višina nadomestil ključnega ravnateljskega osebja (v 1000 EUR)

2010 2009

Kratkoročni zaslužki  (plača s prispevki za socialno 
zavarovanje, letni in bolniški dopust, deleži v 
dobičku, nedenarni zaslužki (bonitete))

1.234 1.931

Drugi zaslužki 0 63

Skupaj 1.234 1.994

Skupina ključnemu ravnateljstvu v letu 2010 ni odobrila posojil.

Tabela 62 |

Razkritja poslov s povezanimi strankami (v 1000 EUR)

prihodki od prodaje storitev

2010 2009

Skupaj obvladovana družba 918 1.050

Stroški storitev

2010 2009

Skupaj obvladovana družba 7.546 7.843

Obveznosti skupine do skupaj obvladovane družbe znašajo na dan 31. 12. 2010 1.449 tisoč EUR.
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pOJaSNILO 30: Informacije po poslovnih segmentih

Tabela 63 |

 (v 1000 EUR)

Slovenija Hrvaška Črna gora rusija

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

Prihodki od zunanjih 
odjemalcev

115.032 118.842 33.671 32.207 5.438 6.436 5.087 5.359

Prodaja med segmenti 9.006 12.763 822 939 84 51 25 0

Skupaj prihodki 124.038 131.604 34.493 33.146 5.522 6.487 5.112 5.359

Amortizacija 7.671 8.038 2.498 2.706 638 636 2.053 1.583

Poslovni izid iz poslovanja 1.407 -17.809 3.290 1.918 2.265 835 -34.763 -36.706

Obrestni prihodki 4.802 6.996 419 552 114 50 19 20

Obrestni odhodki 9.366 8.406 1.175 1.342 0 0 3.980 1.984

Poslovni izid iz 
rednega delovanja

-48.705 -78.118 -761 650 2.317 914 -32.669 -40.982

Davek od dobička -775 -2.680 -61 190 245 113 -83 -2.427

Sredstva 328.457 431.871 85.021 89.632 24.337 23.679 69.870 133.637

Opredmetena osnovna 
sredstva v pridobivanju

6 2.257 86 87 560 481 5.209 15.467

Dolgoročna sredstva 261.339 297.720 69.177 71.516 20.060 20.992 54.327 82.714

Poslovne obveznosti 46.697 84.286 11.129 10.800 943 903 19.397 19.438

Finančne obveznosti 190.251 204.208 16.235 19.520 316 293 61.838 94.578

Naložbe v skupaj 
obvladovana podjetja 
po kapitalski metodi

75 75 0 0 0 0 0 0

Prihodki iz deležev v skupaj 
obvladovanih podjetjih

47 109 0 0 0 0 0 0

Ostalo Skupaj prilagoditve z izločanji* Skupina

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

jan. - dec. 
2010

jan. - dec. 
2009

Prihodki od zunanjih 
odjemalcev

31.353 28.470 190.580 191.315 44 -198 190.624 191.117

Prodaja med segmenti 1.934 1.883 11.871 15.635 -11.871 -15.635 0 0

Skupaj prihodki 33.287 30.353 202.452 206.950 -11.827 -15.833 190.624 191.117

Amortizacija 1.205 1.423 14.065 14.386 0 -56 14.065 14.330

Poslovni izid iz poslovanja 968 -3.813 -26.833 -55.575 -363 4.937 -27.195 -50.638

Obrestni prihodki 28 22 5.382 7.641 -4.467 -6.456 915 1.185

Obrestni odhodki 533 481 15.055 12.214 -4.467 -2.456 10.587 9.758

Poslovni izid iz 
rednega delovanja

109 -4.857 -79.708 -122.393 39.915 61.085 -39.793 -61.307

Davek od dobička 74 29 -600 -4.775 0 0 -600 -4.775

Sredstva 41.619 42.959 549.304 721.778 -123.876 -232.508 425.428 489.270

Opredmetena osnovna 
sredstva v pridobivanju

972 906 6.832 19.198 0 0 6.832 19.198

Dolgoročna sredstva 33.894 36.405 438.797 509.348 -86.996 -102.527 351.801 406.821

Poslovne obveznosti 8.504 7.655 86.671 123.081 -16.268 -47.776 70.402 75.305

Finančne obveznosti 8.069 9.708 276.709 328.307 -69.846 -103.146 206.863 225.161

Naložbe v skupaj 
obvladovana podjetja 
po kapitalski metodi

0 0 75 75 59 73 135 148

Prihodki iz deležev v skupaj 
obvladovanih podjetjih

0 0 47 109 -14 -62 34 47

* Vse prilagoditve so predmet konsolidacijskih postopkov

Rezultate poslovnih segmentov redno pregleduje poslovodstvo, da lahko na njihovi podlagi sprejema 
odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določen odsek, in ocenjuje uspešnost poslovanja skupine.
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pOJaSNILO 31: dogodki po datumu poročanja

Luka Koper d.d. je 23. decembra 2010 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo 1.960.513 delnic 
družbe Intereuropa d.d., Koper, kar predstavlja 24,8 % delnic družbe Intereuropa d.d., Koper, in sicer do 
14. februarja 2011. Rok zbiranja ponudb je bil podaljšan do 31. marca 2011.

21. februarja 2011 so Kad, Sod, Zavarovalnica Triglav, NLB, Abanka Vipa in Luka Koper objavili oglas 
za javno zbiranje ponudb za nakup njihovega skupno 50,98 % deleža v družbi Intereuropa d.d., Koper. 
Poleg tega je naprodaj še 1,93 % delež, ki ga imajo v lasti institucionalni vlagatelji. Rok za ponudbe se 
izteče 31. marca.
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POROČILO NEODVISNEgA REVIZORJA
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RAČUNOVODSKO POROČILO ObVLADUJOČE DRUŽbE 
INTEREUROPA D.D., KOPER ZA POSLOVNO LETO 2010

računovodski izkazi obvladujoče družbe Intereuropa d.d., Koper s pojasnili 

Družba Intereuropa d.d., Koper (v nadaljevanju družba) je obvladujoča družba skupine Intereuropa, s 
sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. Prek mreže svojih 
poslovnih enot nudi logistične storitve. Obvladujoča družba Intereuropa d.d., Koper je na podlagi sklepa 
skupščine z dne 15. 7. 2005 s 1. 1. 2006 prešla pri sestavi in predstavitvi svojih ločenih računovodskih 
izkazov na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela 
Evropska unija, za obdobje najmanj petih poslovnih let, od 1. 1. 2006 dalje.

Tabela 1 |

Izkaz poslovnega izida družbe Intereuropa d.d., Koper za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

prihodki od prodaje 1 96.427 99.986

Drugi poslovni prihodki 2 4.759 347

Stroški storitev 3 -67.933 -72.414

Stroški dela 4 -19.595 -22.537

Amortizacija 5 -5.183 -4.461

Drugi poslovni odhodki 6 -6.022 -17.874

poslovni izid iz poslovanja 2.453 -16.953

Finančni prihodki 6.741 10.632

Finančni odhodki -56.407 -70.356

Izid financiranja 7 -49.666 -59.724

poslovni izid iz rednega poslovanja -47.213 -76.677

poslovni izid iz ustavljenega poslovanja 0 2.625

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 8 815 2.700

Čista izguba obdobja -46.398 -71.352

Osnovna in prilagojena čista izguba na delnico (v eUr) 18 -5,88 -9,05

Tabela 2 |

Izkaz vseobsegajočega donosa družbe Intereuropa d.d., Koper za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -46.398 -71.352

drugi vseobsegajoči donos 18 -1.878 55.715

Prevrednotenje zemljišč na pošteno vrednost 9 -2.174 70.847

Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč 
v zadržani dobiček pri prodaji zemljišč 

-4.938

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 22 1.422 -14.169

Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih 
za prodajo na pošteno vrednost  

14 -30 359

Prenos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, 
razpoložljivih za prodajo (pri prodaji finančnih naložb) 

0 -1.575

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev

22 6 253

Zadržani dobiček iz prevrednotenja 
zemljišč (pri prodaji zemljišč)

4.938 0

Odloženi davek iz zadržanega dobička 22 -934 0

Zadržani dobiček iz naslova pripojitve odvisne družbe -168 0

Celotni vseobsegajoči donos -48.276 -15.637

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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Tabela 3 |

Izkaz finančnega položaja družbe Intereuropa d.d., Koper na dan 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 31. 12. 2010 31. 12. 2009

Sredstva

Opredmetena osnovna sredstva 9 146.353 162.893

Naložbene nepremičnine 10 6.118 6.335

Neopredmetena sredstva 11 7.069 4.586

Druga dolgoročna poslovna sredstva 12 639 499

Odložene terjatve za davek 22 3.515 3.628

Dana posojila in depoziti 13 36.473 20.788

Naložbe v odvisne družbe 14 50.797 82.032

Naložba v skupaj obvladovano družbo 14 75 75

Druge finančne naložbe 14 3.589 3.728

Skupaj dolgoročna sredstva 254.628 284.564

Sredstva za prodajo 15 0 3.684

Zaloge 35 24

Dana posojila in depoziti 13 33.337 82.332

Kratkoročne poslovne terjatve 16 25.795 38.806

Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 0 97

Denarna sredstva 17 155 625

Skupaj kratkoročna sredstva 59.322 125.568

Skupaj sredstva 313.950 410.132

Kapital 18

Osnovni kapital 32.976 32.976

Lastne delnice -180 -180

Rezerve 55.602 103.878

Zadržani dobički 0 0

Skupaj kapital 88.398 136.674

Obveznosti

Rezervacije 19 1.836 2.169

Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 20 162.991 93.320

Druge dolgoročne finančne obveznosti 21 3.872 2.024

Dolgoročne poslovne obveznosti 103 0

Odložene obveznosti za davek 22 12.747 14.169

Skupaj dolgoročne  obveznosti 181.549 111.682

Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 20 16.912 101.065

Druge kratkoročne finančne obveznosti 21 1.548 172

Kratkoročne poslovne obveznosti 23 25.543 60.539

Skupaj kratkoročne obveznosti 44.003 161.776

Skupaj obveznosti 225.552 273.458

Skupaj kapital in obveznosti 313.950 410.132

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Tabela 4 |

Izkaz denarnih tokov družbe Intereuropa d.d., Koper za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila 2010 2009

denarni tokovi pri poslovanju 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -46.398 -71.352

prilagoditve za:

• amortizacijo 5.183 4.461

• slabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev 2.176 14.293

• dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -4.444 -105

• izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 148 25

• nedenarne odhodke 270 478

• nedenarne prihodke -224 0

• finančne prihodke -6.741 -10.632

• plačane slabljene terjatve 566 291

• finančne odhodke 56.407 70.356

• čisti denarni tok iz poslovne dejavnosti ustavljenega poslovanja 0 -2.634

• davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -815 -2.700

dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki 6.128 2.481

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev 3.362 2.119

Sprememba zalog -9 10

Sprememba poslovnih obveznosti -3.046 -407

Sprememba rezervacij -573 -80

Plačani davek iz dobička 97 1.618

denarna sredstva iz poslovanja 5.959 5.741

denarni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 732 1.509

Prejete dividende in deleži v dobičku 1.196 1.386

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 17.220 452

Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 9.725 25.833

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih posojil 28.039

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 272 2.893

Prejeta denarna sredstva pri pripojitvi odvisne družbe 1 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -261 -1.009

Prilagoditev za čisti denarni tok iz ustavljenega poslovanja 0 -227

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -10 -596

Izdatki za dokup in dokapitalizacijo odvisnih družb -33.764 -24.955

Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite -4.440 -18.908

Izdatki iz povečanja danih kratkoročnih posojil 0 -4.154

Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -276 -348

denarna sredstva iz naložbenja 18.434 -18.124

denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 583 75.647

Plačane obresti -9.086 -8.660

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -11.801 -52.325

Izdatki iz zmanjšanja kratkoročnih posojil -4.557 -4.590

Izplačane dividende -2 -4

denarna sredstva iz financiranja -24.863 10.068

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 625 79

denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja -470 -2.315

denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja 0 2.861

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 17 155 625

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Tabela 5 |

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Intereuropa d.d., Koper za leto 2010 (v 1000 EUR)

pojasnila
Osnovni 

kapital
Lastne 
delnice

rezerve

Zadržani 
dobički

Skupaj 
kapital Kapitalske 

rezerve
rezerve iz 

dobička

rezerve 
za 

pošteno 
vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2010 32.976 -180 36.040 11.276 56.562 0 136.674

Celoten vseobsegajoči 
donos v obdobju

0 0 0 0 -5.714 -42.562 -48.276

Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 -46.398 -46.398

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 -5.714 3.836 -1.878

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0

Pokrivanje čiste izgube 
poslovnega leta

0 0 -36.040 -6.522 0 42.562 0

Končno stanje 31. 12. 2010 18 32.976 -180 0 4.754 50.848 0 88.398

Tabela 6 |

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Intereuropa d.d., Koper za leto 2009 (v 1000 EUR)

pojasnilo
Osnovni 

kapital
Lastne 
delnice

rezerve

Zadržani 
dobički

Skupaj 
kapital Kapitalske 

rezerve
rezerve iz 

dobička

rezerve 
za 

pošteno 
vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2009 32.976 -180 49.403 11.276 847 57.990 152.312

Celoten vseobsegajoči 
donos v obdobju

0 0 0 0 55.715 -71.352 -15.637

Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 -71.352 -71.352

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 55.715 0 55.715

Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0

Pokrivanje čiste izgube 
poslovnega leta

0 0 -13.362 0 0 13.362 0

Končno stanje 31. 12. 2009 18 32.976 -180 36.040 11.276 56.562 0 136.674

Pojasnila računovodskih izkazov so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIm IZKAZOm DRUŽbE  
INTEREUROPA D.D., KOPER

I. PODLAgA ZA SESTAVITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP), kot jih je sprejela EU, in z določili Zakona o gospodarskih družbah. Uprava je računovodske 
izkaze potrdila 22. februarja 2011.

   

Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri zemljiščih in izvedenih 
finančnih instrumentih, po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in pri finančnih instrumentih, ki so na 
razpolago za prodajo, kjer je upoštevana poštena vrednost. Uporabljene metode za merjenje so opisane 
v točki IV.

Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, v funkcijski valuti, ki je hkrati tudi predstavitvena valuta 
družbe Intereuropa d.d., Koper. Vse računovodske informacije so zaokrožene na tisoč enot. Zaradi 
zaokroževanja so v tabelah razkritij možna odstopanja za +1 ali -1.

Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo je pri sestavi računovodskih izkazov presodilo in podalo ocene, presoje in predpostavke, 
ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov 
ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu 
izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najmočneje vplivajo na zneske v računovodskih izkazih, so:

• vrednost dvomljivih terjatev,

• nadomestljiva vrednost, ki služi kot primerjava s knjigovodsko vrednostjo pri preizkusu 
slabitve sredstev,

• doba koristnosti amortizirljivih sredstev,

• preostala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev,

• vrednotenje finančnih instrumentov po pošteni vrednosti,

• oblikovanje odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davke,

• oblikovanje rezervacij,

• presoja vrednosti zemljišč, ki so vrednotena po pošteni vrednosti (v primerih, kjer se je njihova 
vrednost zmanjšala, je družba pripoznala slabitve). 

II. SPREmEmbE RAČUNOVODSKIH USmERITEV

Družba od 1. 1. 2010 dalje uporablja naslednje spremenjene računovodske usmeritve:

• deleže brez obvladovanja merimo po sorazmernem delu neobvladujočega deleža v opredeljivih 
čistih sredstvih prevzete družbe. Posledično izračunamo dobro ime v višini sorazmernega deleža 
obvladujočega lastnika (to je po metodi delnega dobrega imena), 

• spremembe deleža v lastniškem kapitalu obvladujoče družbe v odvisni družbi, ki ne povzročijo izgube 
obvladovanja, se pripoznajo neposredno v kapitalu (v zadržanem dobičku). 

Navedene spremembe niso vplivale na računovodske izkaze, ker takih poslovnih dogodkov v letu 2010  
ni bilo.



148 Računovodsko poročilo obvladujoče družbe Intereuropa d.d., Koper za poslovno leto 2010

III. POmEmbNE RAČUNOVODSKE USmERITVE 

Družba dosledno uporablja iste usmeritve in računovodske politike iz obdobja v obdobje, ki so 
predstavljene v priloženih računovodskih izkazih. Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo 
informacij v tekočem poslovnem letu. Spremenjene usmeritve razkrijemo.

(a) Tuja valuta

Posli v tuji valuti
Poslovne transakcije so izražene v tuji valuti in se preračunajo v evre, funkcijsko valuto družbe, po 
menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti, se preračunajo 
v funkcijsko valuto po veljavnem menjalnem tečaju na dan posla. Nedenarna sredstva in obveznosti, 
izražene v tuji valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem 
tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Upoštevan je referenčni tečaj ECB.

Tečajne razlike, ki se pojavljajo pri poravnavanju denarnih postavk ali pri prevedbi denarnih postavk 
po tečajih, drugačnih od tistih, po katerih so bile ob začetnem pripoznanju evidentirane v obdobju ali 
predstavljene v prejšnjih računovodskih izkazih, pripoznamo v poslovnem izidu (kot prihodke oziroma 
odhodke) v obdobju, v katerem se pojavijo. 

(b) Finančni instrumenti

Vključujejo naložbe v kapital in v dolžniške vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, denarna 
sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti

Na začetku se pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti. Običajne nakupe in prodaje finančnih sredstev 
pripoznamo na dan trgovanja, to je dan, na katerega se družba zaveže kupiti ali prodati sredstvo. Na ta 
dan pripoznamo tudi dobičke ali izgube pri odtujitvi finančnih sredstev. 

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v točki finančni prihodki in odhodki.

denarna sredstva in njihovi ustrezniki predstavljajo dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
institucijah, denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice.

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot 
razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so 
te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, upoštevajoč tudi spremembe te vrednosti. Izgube zaradi 
oslabitve so pripoznane v poslovnem izidu in izkazane v kapitalu oziroma presežku iz prevrednotenja. Pri 
odpravi pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, izkazane v drugem vseobsegajočem donosu 
obdobja, prenesejo v poslovni izid. 

Posojila in terjatve  
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, s katerimi 
se ne trguje na delujočem trgu. Posojila so naložbe v finančne dolgove drugih družb, države ali 
drugih izdajateljev. Mednje štejemo tudi finančne naložbe v kupljene obveznice. Terjatve so na 
premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, 
dobavo stvari ali opravitev storitve. Merimo jih po metodi odplačne vrednosti z uporabo metode veljavne 
obrestne mere. Dobiček ali izgubo pripoznamo v poslovnem izidu, če odpravimo njihovo pripoznanje ali 
če so oslabljeni.

Naložbe v odvisne družbe
Dolgoročne finančne naložbe v kapital odvisnih družb, ki so vključene v konsolidirane računovodske 
izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeležba v dobičku odvisne družbe je priznana, ko ta dobi 
pravico do izplačila udeležbe, in sicer na osnovi sklepa skupščinskega organa. V primeru ugotovljene 
oslabitve naložbe se pripozna vrednost izgube zaradi oslabitve.
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Finančne obveznosti
Družba pripozna finančne obveznosti na dan njihovega nastanka. Finančne obveznosti so na začetku 
pripoznane na datum trgovanja, ko družba postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Družba 
odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, razveljavljene ali 
zastarane.

Po začetnem pripoznanju se neizpeljane finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
veljavnih obresti.

Izpeljani finančni instrumenti
Izpeljane finančne instrumente, pri katerih ne obstaja varovalno razmerje med instrumentom za varovanje 
pred tveganjem in pred tveganjem varovano postavko ter izpeljanimi finančnimi instrumenti za varovanje 
pred tveganjem, pri katerih ni opredeljena uspešnost varovanja, uvrščamo med finančna sredstva 
oziroma finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Izpeljani finančni instrumenti se 
na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti. Stroški, povezani s poslom, se pripoznajo v poslovnem 
izidu, in sicer ob njihovem nastanku. Po začetnem pripoznanje se izpeljani finančni instrumenti merijo po 
pošteni vrednosti. Dobiček ali izguba, ki se pojavi pri merjenju njihove poštene vrednosti (kot sprememba 
poštene vrednosti), se pripozna v poslovnem izidu. Poštena vrednost teh instrumentov je določena na 
podlagi vrednotenja izdajatelja teh instrumentov na dan izkaza finančnega položaja in predstavlja trenutno 
ponujeno vrednost tega posla. 

Kapital

Osnovni kapital

Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic, so 
izkazani kot znižanje kapitala.

Odkup lastnih delnic ali deležev 

Ob odkupu lastnih delnic ali deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega 
nadomestila, vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna kot sprememba v 
kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od kapitala.

Dividende

Dividende se pripoznajo med obveznostmi in se izkazujejo ob nastanku poslovnega dogodka. V 
računovodskih izkazih jih pripoznamo v obdobju, v katerem je bil sprejet sklep skupščine delničarjev o 
izplačilu dividend. 

(c) Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Nabavna vrednost zajema tako zneske, ki se 
neposredno pripisujejo nabavi sredstev, kot tudi usredstvene stroške izposojanja. Deli opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena 
osnovna sredstva. Po začetnem pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo model 
nabavne vrednosti za zgradbe in opremo ter model prevrednotenja za zemljišča. Zemljišča merimo po 
prevrednotenem znesku, ki je poštena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjšana za kasnejše nabrane 
izgube zaradi oslabitve. Prevrednotenje zemljišč izvajamo vsakih 5 let oziroma pogosteje, če obstajajo 
pokazatelji slabitve.

Če se knjigovodska vrednost zemljišča poveča zaradi prevrednotenja, se povečanje pripozna neposredno 
v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja, in sicer v izkazu vseobsegajočega donosa. Če se knjigovodska 
vrednost zemljišča zmanjša zaradi prevrednotenja, se zmanjša presežek iz prevrednotenja pri istem 
zemljišču. Če pa zmanjšanje knjigovodske vrednosti presega nabrani presežek iz prevrednotenja pri istem 
sredstvu, se razlika v zmanjšanju prenese tudi v poslovni izid kot odhodek. Presežek iz prevrednotenja 
zemljišč, ki je sestavni del kapitala, se prenese neposredno na zadržani čisti dobiček, ko je pripoznanje 
sredstva odpravljeno.
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Obračunavanje stroškov izposojanja 
V primeru sredstev v pripravi, družba pripiše stroške izposojanja neposredno nakupu, gradnji ali 
proizvodnji sredstva v pripravi kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Stroški izposojanja vključujejo 
odhodke za obresti in tečajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo kot preračun 
stroškov obresti. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, 
v katerem nastanejo.

Kasnejši stroški
Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski 
vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega 
sredstva, pritekale in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški so pripoznani v 
poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 
koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda 
najbolj natančno odraža pričakovani vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob 
upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
obdobje so naslednje:

• zgradbe 20 - 40 let

• računalniška oprema 2 - 4 leta

• druge naprave in oprema 4 - 10 let

Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in 
po potrebi prilagodijo.

   

(d) Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva vsebujejo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice 
do industrijske lastnine (v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice) in druge 
pravice ter v dobro ime prevzete družbe. Dobo amortiziranja in metodo amortiziranja za neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo s končno dobo koristnosti se preverja najmanj ob koncu poslovnega leta. 
Neopredmeteno sredstvo se izmeri po nabavni vrednosti. Izkazujemo ga po začetnem pripoznanju po 
modelu nabavne vrednosti, in sicer po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. Amortizacijo neopredmetenih sredstev s končno dobo 
koristnosti obračunavamo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v času ocenjene dobe 
koristnosti.

Raziskovanje in razvijanje 
Da bi ocenili, ali znotraj podjetja ustvarjeno neopredmeteno sredstvo zadošča sodilom za pripoznavanje, 
podjetje razporedi nastajanje sredstev na:

• stopnjo raziskovanja in 

• stopnjo razvijanja.

Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter 
razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se ta pojavi.

Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in 
postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek 
strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če skupina razpolaga 
z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja in če ima skupina namen sredstvo uporabiti ali prodati. 
Pripoznana vrednost porabe zajema stroške storitev, materiala in ostale stroške, ki jih je mogoče 
neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Ostala vrednost porabe se pripozna 
v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se ta pojavi. 

Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.
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Ostala neopredmetena sredstva
Ostala neopredmetena sredstva, katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.

Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče 
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani 
v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.

Amortizacija
Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva oziroma drugega zneska namesto nabavne 
vrednosti, zmanjšane za preostalo vrednost. 

Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev, razen dobrega imena, in se začne, ko so 
sredstva na razpolago za uporabo. Ta metoda najbolj natančno odraža pričakovani vzorec uporabe 
bodočih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo 
leto so do 3 let, 5 let in 10 let. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo 
ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 

(e) Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je posedovana z namenom, da prinaša ali povečuje vrednost dolgoročne 
naložbe ali oboje, zato naložbeno premoženje povzroča denarne tokove, ki so močno odvisni od drugih 
sredstev, ki jih ima podjetje. To razlikuje naložbeno nepremičnino od lastniško uporabljene nepremičnine, 
ki skupaj z drugimi sredstvi podjetja sodeluje pri proizvajanju in dobavljanju blaga ali opravljanju storitev 
ter s tem povezanimi denarnimi tokovi.

Za določitev, ali se nepremičnina šteje kot naložbena nepremičnina, je potrebna presoja. V družbi 
Intereuropa d.d., Koper ocenjujemo, da pri nepremičninah, ki so delno dane v poslovni najem, delno pa 
jih uporablja Intereuropa d.d., Koper oziroma posamezna odvisna družba, delov nepremičnine ni mogoče 
prodati ločeno (ali dati ločeno v finančni najem), zato take nepremičnine štejemo kot opredmetena 
osnovna sredstva, ki jih uporabljamo pri opravljanju storitev. Kot naložbene nepremičnine pripoznamo le 
tiste nepremičnine, ki so kot v celoti dane v najem.

Po začetnem pripoznanju uporabljamo model nabavne vrednosti, po katerem naložbeno nepremičnino 
razvidujemo po njeni nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek in morebitno nabrano 
izgubo zaradi oslabitve (enak model kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih). Pri amortiziranju 
naložbenih nepremičnin se uporabljajo enake amortizacijske stopnje kot za nepremičnine v okviru 
opredmetenih osnovnih sredstev.

(f) Najeta sredstva

Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom 
sredstva, se obravnava kot finančni najem. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v 
znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po 
začetnem pripoznanju se sredstvo iz finančnega najema amortizira enako kot ostala opredmetena 
osnovna sredstva. 

Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi. 

 

(g) Zaloge

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in 
neposredni stroški nabave. Kupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Pri porabi materiala se 
uporablja metoda tehtanih povprečnih cen. 
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(h) Oslabitev sredstev

Finančna sredstva
Za finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se šteje, da je oslabljeno, 
če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do 
zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva, katerega je možno zanesljivo 
izmeriti.

Slabitve naložb v odvisne družbe
Ob koncu vsakega poslovnega leta ocenimo, ali obstajajo znamenja, da utegne biti naložba oslabljena. 
Če obstaja tako znamenje, ocenimo nadomestljivo vrednost naložb v odvisne družbe. Nadomestljiva 
vrednost sredstva je: njena poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost v uporabi, 
odvisno od tega, katera izmed obeh je večja. Ocena vrednosti sredstva pri uporabi je sedanja vrednost 
ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, zasnovanih na napovedih poslovanja za 5 oziroma 10 let (za vsa 
nadaljnja leta se praviloma ocenijo z ekstrapoliranjem projekcij), in ocene sedanje vrednosti sredstva ob 
odtujitvi. Če knjigovodska vrednost finančnega sredstva presega nadomestljivo vrednost, je potrebno 
opraviti slabitev finančne naložbe v odvisno družbo. Za strateško pomembne naložbe v odvisne družbe 
se za ocenjevanje sredstva pri uporabi uporablja kompleksnejši model za ocenjevanje vrednosti sredstva 
v uporabi, v okviru katerega seštevek diskontiranih denarnih tokov, preostale vrednosti in vrednosti 
sinergijskih učinkov predstavlja vrednost celotnega kapitala družbe. Izračunano vrednost lastniškega 
kapitala se prilagodi glede na namen in iztržljivost naložbe.

Poslovne terjatve do kupcev 
Poslovne terjatve do kupcev (terjatve iz naslova opravljenih storitev, iz naslova zamudnih obresti …) 
slabimo tako, da oblikujemo 100 % popravek vrednosti za vse terjatve, starejše od 180 dni od dneva 
zapadlosti posamezne terjatve, oziroma na podlagi presoje iztržljivosti posameznih terjatev. Pri slabitvi 
terjatev v tožbah, izvršbah, stečajih in prisilnih poravnavah upoštevamo oceno poplačljivosti terjatve 
(oceno pričakovanih prihodnjih denarnih tokov) glede na kategorijo posamezne terjatve. Izjema pri tem 
pravilu velja za terjatve do družb v skupini Intereuropa. Za poslovne terjatve do družb v skupini oziroma 
kakršnekoli druge terjatve v širšem smislu do družb v skupini se namreč oblikujejo popravki vrednosti 
terjatev le v primeru, ko to izhaja iz modela vrednotenja naložbe v posamezno odvisno družbo in je 
vrednost naložbe že oslabljena do vrednosti 0.

Odpise terjatve pa izvršimo na podlagi zaključenih stečajnih postopkov, potrjenih prisilnih poravnav, 
neuspešnih izvršilnih postopkov in ugotovljene neizterljivosti terjatev.

Slabitev danih posojil
Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih, izkazanih po 
odplačni vrednosti, znesek izgube izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo 
vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po izvirni veljavni obrestni meri. Slabitev 
se opravi tudi na podlagi presoje poslovodstva o neiztržljivosti posameznih posojil. 

Slabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,  
merjenih po pošteni vrednosti 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva slabimo v primeru, če tržna cena bodisi več kot eno leto pada 
bodisi je padec večji od 20 % nabavne vrednosti naložbe. Izgube naložbenih vrednostnih papirjev, ki 
so razpoložljivi za prodajo, se zaradi oslabitve pripoznajo tako, da se nabrana izguba, ki je pripoznana 
v drugem vseobsegajočem donosu obdobja in izkazana v presežku iz prevrednotenja, prenese v izkaz 
poslovnega izida. Znesek nabrane izgube, ki se odstrani iz drugega vseobsegajočega donosa in pripozna 
v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšana za 
izgubo zaradi oslabitve, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu.
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Slabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,  
merjenih po nabavni vrednosti
Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve pri finančnih sredstvih, izkazanih 
po nabavni vrednosti, ker njihove poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, znesek izgube zaradi 
oslabitve pri naložbah v odvisne družbe izmerimo kot razliko med knjigovodsko vrednostjo finančnega 
sredstva in njegovo nadomestljivo vrednostjo, ocenjeno kot sedanjo vrednost pričakovanih prihodnjih 
denarnih tokov, razobrestenih (diskontiranih) po trenutni tržni donosnosti za podobna finančna sredstva. 
Ostale naložbe po nabavni vrednost pa slabimo v primerih, da je knjigovodska vrednost take finančne 
naložbe na bilančni presečni dan za več kot 20 % večja od sorazmernega dela knjigovodske vrednosti 
celotnega kapitala tistega podjetja, v katerem ima podjetje naložbo, na čim bližnji dan, za katerega je 
možno pridobiti te podatke. 

Nefinančna sredstva
Ob vsakem datumu poročanja družba preveri preostalo knjigovodsko vrednost opredmetenih osnovnih in 
neopredmetenih sredstev, razen odloženih terjatev za davke, z namenom ugotovitve, ali so prisotni znaki 
oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega 
imena in neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, ki še niso na voljo za uporabo, se 
izvede vsakič na datum poročanja.

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena 
vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri 
uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo 
diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in 
tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče 
preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz 
nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisna od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar 
ustvarjajoča enota). 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost 
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Denar ustvarjajoča enota je najmanjša skupina sredstev, ki 
ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin 
sredstev. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna 
zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, 
razporejenega na denar ustvarjajočo enoto, nato pa na druga sredstva enote (skupine enot), sorazmerno 
s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti.

Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost 
sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, 
če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.

(i) dolgoročna sredstva, razvrščena med sredstva, namenjena za prodajo

Dolgoročna sredstva ali skupina za odtujitev, ki obsega sredstva in obveznosti (v okviru dolgoročnih 
sredstev to velja za naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, dolgoročne finančne naložbe, v 
okviru opredmetenih osnovnih sredstev pa zaradi pomembnosti le za zemljišča in zgradbe), za katera se 
pričakuje, da bo njihova vrednost poravnana predvsem s prodajo in ne z nadaljnjo uporabo, se razvrstijo 
med sredstva za prodajo, in sicer se njihova prodaja predvideva najkasneje v naslednjih dvanajstih 
mesecih. Prodaja je zelo verjetna, ko poteka celoten načrt in aktiven program za iskanje kupca. Prav tako 
mora potekati aktivno trženje sredstva in prizadevanje za dosego cene, ki ustreza njegovi trenutni pošteni 
vrednosti. Neposredno pred razvrščanjem med sredstva za prodajo se izvede ponovna meritev sredstev 
(ali sestavnih delov ali skupine za odtujitev) v skladu z računovodskimi usmeritvami skupine. V skladu 
s tem se dolgoročno sredstvo (ali skupina za odtujitev) pripozna po knjigovodski vrednosti ali pošteni 
vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer pri tisti vrednosti, ki je nižja. 

Zaradi posebnih dogodkov in okoliščin, na katere družba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, 
da podjetje dosledno izpolnjuje načrt prodaje sredstva, se lahko obdobje zaključka prodaje podaljša 
na več kot eno leto. Če sredstvo za prodajo ne izpolnjuje več sodil za uvrstitev v skupino sredstev za 
prodajo, ga je potrebno prerazvrstiti v drugo ustrezno skupino sredstev, in sicer v tisto, v katero je bilo 
uvrščeno pred razvrstitvijo med sredstva za prodajo. 
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(j) Zaslužki zaposlenih

Kratkoročni zaslužki zaposlenih
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko 
je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno.

(k) rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, 
ki omogočajo gospodarske koristi. Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, 
potrebnih za poravnavo na dan izkaza finančnega položaja obstoječe obveze. Pri doseganju najboljše 
ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo številne dogodke in 
okoliščine. Kjer je učinek časovne vrednosti denarja bistven, je znesek rezervacije sedanja vrednost 
izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze.

 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, s kolektivno pogodbo in z internim pravilnikom zavezana k 
plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne 
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih 
bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan aktuarskega izračuna. Aktuarski 
izračun opravljamo v primeru, da se bistveno spremenijo predpostavke, ki jih je uporabil aktuar pri 
zadnjem aktuarskem izračunu. Izračun se dela vsakih 5 let, razen če se število zaposlenih spremeni za 
več kot 15 %. V vmesnem obdobju se rezervacije odpravljajo v višini dejansko nastalih stroškov.

Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih pripoznavajo z vračunavanjem ustreznih 
stroškov oziroma odhodkov. Zmanjšujejo pa se neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje 
katerih so bile oblikovane, kar pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne pojavijo 
več v izkazu poslovnega izida.

Pripoznanje rezervacij v knjigovodskih razvidih se odpravi, kadar so že izrabljene možnosti, zaradi katerih 
so bile oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih. Iz naslova odprave pripoznanja rezervacij pa pripoznamo 
prihodke. Na koncu obračunskega obdobja se rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka 
sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Med dolgoročno odložene prihodke skupina uvršča donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev 
oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh sredstev 
oziroma določenih stroškov in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke.

(l) prihodki

Prihodki se pripoznajo, če je verjetno, da bodo družbi pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče 
zanesljivo izmeriti. Pri tem morajo biti izpolnjeni vsi naslednji kriteriji:

1. znesek prihodkov je mogoče zanesljivo izmeriti,

2. verjetnost, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v podjetje,

3. stopnjo dokončanosti posla na dan izkaza finančnega položaja je mogoče zanesljivo izmeriti,

4. stroške, ki so se pojavili v zvezi s poslom, in stroške za dokončanje posla je mogoče  
zanesljivo izmeriti.

Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti 
posla ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti se oceni na podlagi pregleda nastalih 
stroškov (pregled opravljenega dela). Merijo se po prodajnih cenah dokončanih storitev, navedenih na 
računih ali na drugih listinah, ali po cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti. 
Ocenjujemo, da v primerih, ko določen posel na dan izkaza finančnega položaja še ni zaključen, 
ni možno zanesljivo oceniti, kakšen bo izid posla, zato prihodke pripoznamo le do višine nastalih 
neposrednih stroškov, za katere se pričakuje, da jih bo mogoče pokriti. Zneski, zbrani v korist tretjih 
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oseb, kot so obračunani davek na dodano vrednost in druge dajatve, niso sestavina prihodkov od 
prodaje. Prihodki od prodaje se v trenutku prodaje zmanjšajo za dane popuste, ki so razvidni iz računov 
ali drugih listin, kasneje pa za prodajno vrednost vrnjenih količin in pozneje odobrenih popustov.

Državne podpore
Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, 
v katerih nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. S sredstvi povezane državne podpore 
se v izkazu poslovnega izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi 
koristnosti posameznega sredstva.

(m) Najemi

Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. 
Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obrestna mera za 
preostalo stanje dolga za vsako obdobje. 

(n) Finančni prihodki in finančni odhodki

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve 
za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne tečajne razlike in dobičke od instrumentov za varovanje pred 
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem 
nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida 
pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na 
borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, negativne tečajne razlike, spremembe poštene vrednosti 
finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih 
sredstev in izgube od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida. Stroški izposojanja se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.

Stroški izposojanja vključujejo odhodke za obresti po metodi efektivnih obresti, finančne dajatve v zvezi 
s finančnimi najemi in tečajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo kot preračun 
stroškov obresti. Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji, izdelavi 
sredstva v pripravi, so del nabavne vrednosti takega sredstva. Drugi stroški izposojanja se pripoznajo v 
izkazu poslovnega izida kot odhodek obdobja, v katerem nastanejo.

(o) davek od dobička

Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od 
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se 
izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkaže v drugem vseobsegajočem donosu.

Odmerjeni davek je obračunan skladno z veljavno davčno zakonodajo na dan izkaza finančnega položaja. 
Poslovno leto je koledarsko leto, ki je enako davčnemu letu.

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in 
obveznostmi za potrebe finančnega poročanja ter zneskov za potrebe davčnega poročanja. 

Naslednje začasne razlike niso upoštevane: dobro ime v primeru, da ne gre za davčno priznan odhodek, 
začetno pripoznanje sredstev ali obveznosti, ki ne vplivajo niti na računovodski niti na obdavčljivi dobiček, 
in razlike v zvezi z naložbami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja v tisti višini, za katero 
obstaja verjetnost, da ne bodo odpravljene v predvidljivi prihodnosti. Odloženi davek ni pripoznan tudi za 
namen obdavčljivih začasnih razlik, ki nastanejo ob začetnem pripoznanju dobrega imena.

Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih 
razlik na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja. 

Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago 
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. 
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti 
davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
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(p) Ustavljeno poslovanje

Ustavljeno poslovanje je sestavni del podjetja, ki je bil odtujen ali razvrščen med sredstva za prodajo 
in predstavlja samostojen pomembnejši program področja ali območja poslovanja, ali pa je odvisno 
podjetje, pridobljeno izključno z namenom ponovne prodaje. Razvrstitev med ustavitev poslovanja se 
izvede ob odtujitvi ali takrat, ko so izpolnjeni pogoji za razvrstitev med sredstva za prodajo; kar od tega 
nastopi prej. 

(r) Čisti dobiček na delnico 

Družba pri navadnih delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost in popravljeno dobičkonosnost delnice. 
Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo dobiček oziroma izgubo, ki pripada 
navadnim delničarjem, s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem letu. Popravljeni 
dobiček delnice pa se izračunava s prilagoditvijo dobička oziroma izgube, ki pripada navadnim 
delničarjem, in tehtanega povprečnega števila navadnih delnic v poslovnem letu za učinek vseh 
popravljalnih možnostnih navadnih delnic, ki predstavljajo zamenljive obveznice in delniške opcije za 
zaposlene. Družba ne poseduje popravljalnih možnostnih delnic, zato izkazuje enako vrednost osnovne in 
popravljene dobičkonosnosti delnice. 

(s) poslovne združitve pod skupnim upravljanjem

Poslovne združitve pod skupnim upravljanjem (to so poslovne združitve, v katerih vsa podjetja, ki se 
združujejo, na koncu upravlja ena in ista stranka oziroma stranke pred poslovno združitvijo in po njej, 
pri čemer to upravljanje ni prehodno) pripoznamo po spojitveni metodi (metodi združevanja). Prevzeta 
sredstva in obveznosti se pripoznajo po knjigovodski vrednosti, ki je že prej zapisana v konsolidiranih 
računovodskih izkazih obvladujoče družbe.

(t) Spremenjeni standardi in pojasnila v letu 2010

V trenutnem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal Odbor za 
mednarodne računovodske standarde (v nadaljevanju OMRS) in sprejela EU:

• MSRP 1 (popravljen) »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja«, ki ga je 
EU sprejela 25. novembra 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje).

• MSRP 3 (popravljen) »Poslovne združitve«, ki ga je EU sprejela 3. junija 2009 (velja za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - dodatne 
izjeme za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU sprejela 23. junija 2010 (veljajo za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje).

• Spremembe MSRP 2 »Plačilo na podlagi delnic« - z denarjem poravnane plačilne transakcije za del-
nice v skupini, ki jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2010 ali kasneje.

• Spremembe MRS 27 »Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi«, ki jih je EU sprejela 3. junija 2009 
(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje).

• Spremembe MRS 39 »Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« - postavke, ki izpolnjujejo 
pogoje za varovanje pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 15. septembra 2009 (veljajo za letna ob-
dobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

Dopolnjeni standard podrobneje opisuje uporabo obstoječih načel, ki določajo, ali lahko posebne oblike 
tveganja denarnih tokov ali deli denarnih tokov odražajo razmerja varovanja pred tveganji. Da bi se 
odražalo razmerje varovanja pred tveganji, je potrebno tveganja ali dele ločeno pripoznati in izmeriti, 
vendar pa inflacije ne moremo določiti, razen v omejenih okoliščinah.

• Spremembe različnih standardov in dopolnil, izdanih maja 2008 (MRS 1, MRS 16, MRS 23, MRS 38, 
MSRP 5, MSRP 7, MRS 7; MRS 8; MRS 10, MRS 19, MRS 20, MRS 27, MRS 28, MRS 29; MRS 31, 
MRS 32, MRS 34, MRS 36, MRS 39, MRS 40, MRS 41).

• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP (2009)«, ki izhajajo iz letnega projekta 
za izboljšanje MSRP, objavljenega 16. aprila 2009 (MSRP 2, MSRP 5, MSRP 8, MRS 1, MRS 7, MRS 
17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, OPMSRP 9 in OPMSRP 16), predvsem z namenom odprav-
ljanja neskladnosti in razlage besedila, in jih je EU sprejela 23. marca 2010 (veljajo za letna obdobja, 
ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 
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• Spremembe različnih standardov in pojasnil »Izboljšave MSRP« (maj 2010) (MSRP 3, MSRP 7, MRS 
27, OPMSRP 13) - te spremembe začnejo veljati po 1. 7. 2010 ali 1. 1. 2011. 

• OPMSRP 12 »Dogovori o koncesiji storitev«, ki ga je EU sprejela 25. marca 2009 (velja za letna ob-
dobja, ki se začnejo 30. marca 2009 ali kasneje).

 Pojasnilo je namenjeno družbam v zasebni lasti v zvezi s pripoznavanjem in merjenjem zadev, ki se 
pojavijo pri računovodskem obravnavanju dogovorov o koncesiji storitev na javno-zasebnem področju.

• OPMSRP 15 »Dogovori o izgradnji nepremičnin«, ki ga je EU sprejela 22. julija 2009 (velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2010 ali kasneje). 

 Pojasnilo podrobneje določa, da so prihodki, ki izhajajo iz pogodb o gradnji nepremičnin, pripoznani 
glede na stopnjo dokončanosti pogodbene dejavnosti v naslednjih primerih:

1. pogodba ustreza opredelitvi pogodbe o gradbenih delih skladno z MRS 11.3,

2. pogodba velja zgolj za izvedbo storitev v skladu z IAS 18 (npr. družbi ni potrebno dobavljati grad-
bene materiale),

3. pogodba je namenjena prodaji blaga, prihodki pa se pripoznajo sproti med gradnjo v skladu z 
določili MRS 18.14.

 V vseh ostalih primerih se prihodki pripoznajo takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji pripoznanja prihod-
kov, kot to določa MRS 18.14 (npr. po končani gradnji ali po dobavi).

• OPMSRP 16 »Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji«, ki ga je EU 
sprejela 4. junija 2009 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali kasneje). 

• OPMSRP 17 »Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom«, ki ga je EU sprejela 26. novembra 2009 
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje).  

 Pojasnilo velja za enostranska izplačila nedenarnih sredstev lastnikom. V skladu s pojasnilom se 
obveznost izplačila dividende pripozna, ko je dividenda ustrezno odobrena in ni več predmet presoje 
podjetja, ter se izmeri po pošteni vrednosti izplačanega sredstva. Knjigovodska vrednost dividende se 
ponovno izmeri na dan poročanja, sprememba knjigovodske vrednosti pa se pripozna v kapitalu kot 
prilagoditve zneska izplačila. Ko je obveznost izplačila dividende poravnana, se morebitna razlika med 
knjigovodsko vrednostjo sredstva in knjigovodsko vrednostjo dividende pripozna v poslovnem izidu.

• OPMSRP 18 »Prenosi sredstev od odjemalcev«, ki ga je EU sprejela 27. novembra 2009 (velja za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. novembra 2009 ali kasneje).

 Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do pomembnejših sprememb v 
računovodskih usmeritvah, niti v poslovanje niti v finančni položaj družbe. 

Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še 
niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili izdani naslednji standardi, popravki in pojasnila, ki 
jih je sprejela EU, vendar še niso stopili v veljavo:

• Spremembe MRS 24 »Razkrivanje povezanih strank« - poenostavitev zahtev po razkritju za podjetja, 
povezana z vlado, in razlaga opredelitve povezane stranke, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo 
za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2011 ali kasneje).

• Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« - obračunavanje izdaje delniških pravic, 
ki jih je EU sprejela 23. decembra 2009 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2010 ali 
kasneje).

 V skladu z dopolnilom so pravice, opcije ali nakupni boni za pridobitev določenega števila lastnih 
kapitalskih instrumentov podjetja v zameno za določen znesek v kateri koli valuti kapitalski instru-
menti, če podjetje vsem svojim obstoječim lastnikom istega razreda ponudi sorazmerno pravice, 
opcije ali nakupne bone lastnih neizpeljanih kapitalskih instrumentov.

• Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja« - omejeno 
izvzetje od primerjalnih razkritij po MSRP 7 za uporabnike, ki prvič uporabljajo MSRP, ki jih je EU 
sprejela 30. junija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje).

• Spremembe OPMSRP 14 »MRS 19 - omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimal-
nega financiranja in njihove medsebojne povezanosti« - Vnaprejšnja plačila zahtev glede minimalnega 
financiranja, ki jih je EU sprejela 19. julija 2010 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 
2011 ali kasneje).

• OPMSRP 19 »Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti«, ki ga je EU sprejela 23. 
julija 2010 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2010 ali kasneje).

Družba ocenjuje, da spremembe v obdobju začetne uporabe ne bodo imele pomembnega vpliva na 
računovodske izkaze.
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Potrebno je opozoriti, da je OMRS objavil številne računovodske spremembe in pojasnila, vendar jih EU do 
dneva priprave tega dokumenta še ni potrdila, jih bo pa morala družba upoštevati, če bodo le ta sprejeta: 

• MSRP 9 - Finančni instrumenti

 Ta standard nadomešča MRS 39 z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se začnejo 1. januar-
jem 2013. Do sedaj sprejeti prvi del standarda postavlja nove zahteve glede razvrščanja in merjenja 
finančnih sredstev.

• Dopolnilo k MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja za večjo preglednost razkritij pri prenosu 
finančnih sredstev

 Dopolnilo je bilo objavljeno oktobra 2010. Uporabnikom omogoča lažje razumevanje posledic 
prenosa finančnih sredstev in možnih tveganj, ki jim ostane izpostavljen prenosnik. 

•  MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

 Velja za obdobja z začetkom po 1. januarju 2011. Dopolnila dajejo uporabnikom napotila za pripravo 
razkritij v skladu s MRS 34; dodane so tudi nove zahteve glede razkritij.

• MRS 12 - Odloženi davek (dopolnjen)

 Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja 1. januarja 2012 ali po njem. Ta sprememba se 
nanaša na določitev odloženega davka za naložbene nepremičnine, vrednotene po pošteni vrednosti. 
Cilj te spremembe je vključiti a) predpostavko, da se odloženi davek, za naložbene nepremičnine, 
vrednotene po pošteni vrednosti v skladu z MRS 40, določi na podlagi domneve, da se bo knjigov-
odska vrednost naložbene nepremičnine povrnila s prodajo, in b) zahtevo, da se odloženi davek, za 
sredstva, ki se ne amortizirajo in so vrednotena po modelu prevrednotenja iz MRS 16, vedno meri na 
osnovi prodajne vrednosti teh sredstev.

 

IV. DOLOČANJE POšTENE VREDNOSTI

Upoštevajoč računovodske usmeritve in razčlenitve, je v številnih primerih potrebna določitev poštene vre-
dnosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev ter obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin 
sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po metodah, ki so opisane v nadalje-
vanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta 
navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznostim družbe.

Opredmetena osnovna sredstva
Za zemljišča uporabljamo model prevrednotenja. Po pripoznanju jih merimo po prevrednotenem znesku, 
ki je poštena vrednost na dan prevrednotenja (to je ocenjena vrednost, po kateri bi se lahko zemljišča 
na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in 
voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene, ravnajo razumno in neprisiljeno). Prevrednotenje 
izvajamo vsakih 5 let oziroma pogosteje, če obstajajo pokazatelji slabitve.

Neopredmetena sredstva
Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni 
diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke 
ne bo potrebno. 

Naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje
Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, finančnih naložb v posesti 
do zapadlosti v plačilo in za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se določa glede na ponujeno 
nakupno ceno ob koncu poročevalskega obdobja.  

Pri izračunu nadomestljive vrednosti naložb v odvisne družbe so bile upoštevane projekcije bodočih 
denarnih tokov v obdobju od 2010 do 2014. Izračun tehtane povprečne cene kapitala je temeljil na 
ciljnem razmerju dolg/kapital glede na pretekle izkušnje spremljanja finančne stabilnosti odvisnih družb. 

Poslovne in druge terjatve
Ocenjujemo, da izkazana vrednost poslovnih terjatev odraža pošteno vrednost, vrednost drugih terjatev 
se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob 
koncu poročevalskega obdobja.
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Izpeljani instrumenti
Poštena vrednost rokovnih poslov je enaka njihovi ponujeni tržni ceni ob koncu poročevalskega 
obdobja, če je ta na voljo. Če ni na voljo, se poštena vrednost določi kot razlika med pogodbeno 
vrednostjo rokovnega posla in trenutno ponujeno vrednostjo rokovnega posla ob upoštevanju preostale 
dospelosti posla z obrestno mero brez tveganja. Poštena vrednost obrestne zamenjave je enaka tržni 
ceni na dan poročanja. 

Osnovne finančne obveznosti
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil 
glavnice in obresti, diskontirane po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. 

V. ObVLADOVANJE FINANČNEgA TVEgANJA

Poslovodstvo je sprejelo usmeritve na področju obvladovanja tveganj v okviru pravilnika o upravljanje 
tveganj. Ustanovljen je bil odbor za upravljanje tveganj, ki je odgovoren za razvoj in nadzor usmeritev pri 
upravljanju tveganj. 

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica, 
vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje 
nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do strank.

Poslovne in druge terjatve
Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. Vendar 
pa poslovodstvo upošteva tudi demografsko osnovo strank in tveganje plačilne nesposobnosti z vidika 
panoge in države, v kateri stranka posluje, saj lahko ti dejavniki vplivajo na kreditno tveganje, zlasti v 
trenutnih neugodnih gospodarskih razmerah.

Usmeritve so oblikovane tako, da se za pomembnejšo novo stranko izvede analiza njene kreditne 
sposobnosti, preden ji družba ponudi standardne pogoje plačila in dobave. Družba oblikuje popravek 
za vrednost oslabitve, ki predstavlja višino ocenjenih izgub iz naslova poslovnih in drugih terjatev ter 
naložb. Glavna elementa tega popravka vrednosti sta posebni del izgube, ki se nanaša na posamezna 
pomembna tveganja, in skupni del izgube, ki se oblikuje za skupine podobnih sredstev zaradi izgub, ki so 
nastale, a še niso opredeljene. 

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti, ki jih 
poravnava z denarnimi ali drugimi finančnimi sredstvi. 

Likvidnost družba zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti 
v roku, in sicer v običajnih in tudi v zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali 
celo upad njenega ugleda.

Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne mere in 
lastniški instrumenti, vplivale na prihodke družbe ali na vrednost finančnih instrumentov. Cilj obvladovanja 
tega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim tveganjem v razumnih mejah in ob 
hkratni optimizaciji dobička. Družba trguje s finančnimi instrumenti in prevzema finančne obveznosti, 
oboje s ciljem obvladovanja tržnih tveganj. 
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Poslovno tveganje
Poslovno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, do katere bi prišlo zaradi širokega 
spektra razlogov, povezanih s procesi, ki potekajo v družbi, z osebjem, s tehnologijo in z infrastrukturo, 
pa tudi kot posledica zunanjih dejavnikov, ki niso povezani s kreditnim, tržnim in likvidnostnim 
tveganjem, kot so med drugim tveganja, ki izhajajo iz pravnih in regulatornih zahtev ter splošno sprejetih 
korporacijskih standardov. Poslovna tveganja izhajajo iz celotnega poslovanja družbe. Cilj je upravljanje 
poslovnih tveganj na takšen način, da se vzpostavi ravnotežje med izogibanjem finančnim izgubam 
in škodo, ki bi bila povzročena ugledu družbe, ter med celotno stroškovno učinkovitostjo, prav tako 
pa tudi izogibanje takšnim kontrolnim postopkom, ki zavirajo oziroma omejujejo samoiniciativnost in 
ustvarjalnost. Ključno odgovornost za razvoj in vpeljavo kontrol za nadzor poslovnega tveganja nosi višje 
poslovodstvo vsake izmed poslovnih enot. 

Program rednih pregledov izvaja služba notranje revizije, ki se o rezultatih pregledov pogovori s 
poslovodstvom tiste poslovne enote, na katero se rezultati nanašajo, povzetke pa posreduje upravi 
družbe in revizijski komisiji.

Upravljanje kapitala
Nadzorni svet spremlja pomembnejše kazalce donosnosti kapitala družbe in tudi višino dividend, 
izplačanih navadnim delničarjem. Obvladujoča družba ni predmet kapitalskih zahtev, ki bi jih določili 
zunanji organi.

VI. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov družbe prikazuje gibanje pritokov in odtokov, upoštevajoč posredno metodo v 
obračunskem obdobju, ter pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev. Pri sestavi računovodskega 
izkaza so upoštevani podatki izkaza poslovnega izida za leto 2010, postavk izkazov finančnega položaja 
družbe na dan 31. 12. 2010 in 31. 12. 2009 ter dodatnih potrebnih podatkov.
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POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEgA IZIDA

pOJaSNILO 1: prihodki od prodaje 

Prihodki od prodaje v višini 96.427 tisoč EUR predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. 

Tabela 7 |

Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)

2010 2009

Prihodki od prodaje podjetjem v skupini 4.164 4.373

Prihodki od prodaje drugim 92.263 95.613

Skupaj prihodki od prodaje 96.427 99.986

pOJaSNILO 2: drugi poslovni prihodki

Tabela 8 |

Drugi poslovni prihodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 4.444 105

Prihodki od odprave rezervacij 223 149

Ostali poslovni prihodki 92 93

Skupaj drugi poslovni prihodki 4.759 347

pOJaSNILO 3: Stroški storitev
Tabela 9 |

Stroški storitev (v 1000 EUR)

2010 2009

Stroški storitev v skupini 6.020 9.468

Stroški storitev (razen v skupini): 61.913 62.945

• direktni stroški 54.667 55.852

• telefonski stroški 363 382

• stroški vzdrževanja 1.856 977

• zavarovalne premije 679 638

• stroški izobraževanja 46 79

• ostali stroški storitev 4.302 5.017

Skupaj stroški storitev 67.933 72.414

Direktni stroški predstavljajo tiste stroške, ki so neposredno povezani z opravljanjem storitev.
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pOJaSNILO 4: Stroški dela

Tabela 10 |

Stroški dela (v 1000 EUR)

2010 2009

Stroški plač 13.627 15.224

Stroški pokojninskih zavarovanj 1.655 1.981

Stroški ostalih socialnih zavarovanj 1.027 1.149

Drugi stroški dela: 3.286 4.183

• regres 622 884

• prevoz in prehrana 2.047 2.211

• ostali stroški dela 617 1.088

Skupaj stroški dela 19.595 22.537

pOJaSNILO 5: amortizacija

Tabela 11 |

Amortizacija (v 1000 EUR)

2010 2009

Amortizacija neopredmetenih sredstev 476 31

Amortizacija opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin 4.707 4.430

Amortizacija 5.183 4.461

pOJaSNILO 6: drugi poslovni odhodki

Tabela 12 |

Drugi poslovni odhodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Stroški materiala 2.123 2.058

Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 148 26

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev 2.176 14.293

Prispevki za mestno zemljišče in podobni odhodki 1.002 1.027

Ostali poslovni odhodki 572 470

Drugi poslovni odhodki 6.022 17.874

Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev se skoraj v celoti (to je v višini 2.161 tisoč EUR) nanaša na 
slabitev opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi, vezanih na gradnjo logističnega centra  
v Čehovu.
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pOJaSNILO 7: Finančni prihodki in odhodki

Tabela 13 |

Finančni prihodki in odhodki (v 1000 EUR)

2010 2009

Prihodki od obresti od družb v skupini 4.442 6.442

Prihodki od obresti od drugih 328 503

Prihodki iz deležev v skupini 1.166 1.216

Prihodki iz deležev v skupaj obvladovani družbi 47 109

Prihodki iz dividend in deležev v dobičku drugih 11 61

Dobički pri prodaji finančnih naložb 177 1.579

Prihodki iz izvedenih finančnih instrumentov 0 424

Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih odpisanih terjatev 566 290

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 4 8

Skupaj finančni prihodki 6.741 10.632

Odhodki za obresti -9.206 -8.071

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb v skupini -29.046 -59.757

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finančnih naložb 0 -681

Odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov -3.502 -444

Neto tečajne razlike -11 -11

Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -14.642 -1.392

Skupaj finančni odhodki -56.407 -70.356

Izid financiranja -49.666 -59.724

K visokim finančnim odhodkom so prispevali odhodki iz oslabitev finančnih naložb v odvisne družbe v 
vrednosti 29.046 tisoč EUR, in sicer: slabitev v družbo Intereuropa -East Ltd., Moskva (23.358 tisoč EUR) 
in naložbe v družbo Intereuropa Transport, d.o.o., Koper (5.688 tisoč EUR). Pri izračunu nadomestljive 
vrednosti smo upoštevali napovedi iz projekcij za leta od 2010 do 2014, za diskontno stopnjo pa smo 
uporabili tehtano povprečje stroškov kapitala (10,91 % do 12,43 %) in 1,5 % letno stopnjo rasti.

pOJaSNILO 8: davek od dobička

V poslovnem letu je bila ugotovljena davčna izguba. Odloženi davki znašajo 815 tisoč EUR (v pretežni 
meri se nanašajo na prihodke iz odloženih davkov iz naslova davčne izgube). 

Za davčno leto 2010 je bila upoštevana davčna stopnja 20 %, enako za obračun odloženih davkov. V 
primerljivem letu je bila davčna stopnja 21 %, za obračun odloženih davkov pa 20 %.

Tabela 14 |

Prilagoditev na efektivno davčno stopnjo (v 1000 EUR)

2010 2009

Davek 0 0

Odloženi davek 815 2.700

Skupaj davek iz dobička 815 2.700

Dobiček pred obdavčitvijo -47.213 -74.052

Davek obračunan po predpisani stopnji 9.442 15.551

Davek od davčno nepriznanih odhodkov -9.224 -13.096

Davek od prihodkov, ki zmanjšujejo davčno osnovo 308 320

Davek od ostalih postavk 289 -75

Skupaj davek iz dobička 815 2.700

efektivna davčna stopnja -1,73 % -3,65 %
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POJASNILA K IZKAZU FINANČNEgA POLOŽAJA NA DAN 31. 12. 2010

pOJaSNILO 9: Opredmetena osnovna sredstva

Tabela 15 |

gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 (v 1000 EUR)

Zemljišča Zgradbe
druge naprave 

in oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010 108.087 105.779 22.655 2.257 238.778

Povečanje iz naslova 
pripojitve odvisne družbe

0 0 4.811 0 4.812

Nabava 0 0 0 421 421

Aktiviranje 0 121 378 -498 0

Odtujitve -5.483 -5.457 -2.062 -14 -13.016

Prenosi 0 0 0 0 0

Prevrednotenje na 
pošteno vrednost

-2.174 0 0 0 -2.174

Stanje 31. 12. 2010 100.430 100.443 25.782 2.166 228.821

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 -14.293 -44.386 -17.205 0 -75.885

Povečanje iz naslova 
pripojitve odvisne družbe

0 0 -3.705 0 -3.704

Amortizacija 0 -2.586 -1.904 0 -4.490

Odtujitve 0 1.767 2.006 0 3.772

Oslabitev 0 0 0 -2.161 -2.161

Stanje 31. 12. 2010 -14.293 -45.205 -20.808 -2.161 -82.468

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 93.794 61.393 5.450 2.257 162.893

Stanje 31. 12. 2010 86.137 55.237 4.973 6 146.353
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Tabela 16 |

gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

Zemljišča Zgradbe
druge 

naprave in 
oprema

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
pridobivanju

predujmi za 
pridobitev 

opredmetenih 
osnovnih 
sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 37.084 105.175 24.509 2.262 0 169.030

Nabava 0 0 0 838 22 860

Aktiviranje 0 406 459 -865 0 0

Odtujitve -50 -7 -2.313 0 0 -2.370

Prenosi 206 205 0 22 -22 411

Okrepitve 70.847 0 0 0 0 70.847

Stanje 31. 12. 2009 108.087 105.779 22.655 2.257 0 238.778

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 0 -41.761 -17.619 0 0 -59.380

Amortizacija 0 -2.629 -1.580 0 0 -4.209

Odtujitve 0 4 1.994 0 0 1.998

Oslabitve -14.293 0 0 0 0 -14.293

Stanje 31. 12. 2009 -14.293 -44.386 -17.205 0 0 -75.885

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 37.084 63.414 6.890 2.262 0 109.650

Stanje 31. 12. 2009 93.794 61.393 5.450 2.257 0 162.893

Opredmetena osnovna sredstva so se v obravnavanem obdobju povečala za nove nabave (421 tisoč EUR) 
in iz naslova pripojitve odvisne družbe Intereuropa IT, d.o.o., Koper (1.107 tisoč EUR), zmanjšala pa iz 
naslova odtujitev (9.243 tisoč EUR), amortizacije (4.490 tisoč EUR), prevrednotenja zemljišč na pošteno 
vrednost (2.174 tisoč EUR) in slabitev v višini 2.161 tisoč EUR. Pri vrednotenju zemljišč je bila upoštevana 
metoda primerljivih prodaj. Zadnjo cenitev zemljišč je opravil neodvisni cenilec ob koncu leta 2009.

Knjigovodska vrednost zemljišč na dan 31. 12. 2010 bi, v primeru uporabe modela nabavne vrednosti, 
znašala 22.402 tisoč EUR.

Na bilančni presečni dan ima družba zastavljena opredmetena osnovna sredstva za prejete kredite v 
višini 178.991 tisoč EUR, druge finančne obveznosti v višini 4.000 tisoč EUR in potencialne obveznosti v 
višini 23.043 tisoč EUR. Drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi nima.

Knjigovodska vrednost nepremičnin pod hipoteko na dan poročanja znaša 139.049 tisoč EUR.
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pOJaSNILO 10: Naložbene nepremičnine

Tabela 17 |

gibanje naložbenih nepremičnin  (v 1000 EUR)

2010 2009

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 8.690 9.253

Prenosi na opredmetena osnovna 
sredstva in sredstva za prodajo 

0 -563

Stanje 31. 12. 8.690 8.690

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. -2.355 -2.172

Amortizacija -217 -220

Prenosi na opredmetena osnovna 
sredstva in sredstva za prodajo 

0 37

Stanje 31. 12.  -2.572 -2.355

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 6.335 7.081

Stanje 31. 12. 6.118 6.335

Tržne vrednosti naložbenih nepremičnin so, kljub padcu vrednosti na nepremičninskem trgu, v letu 2010 
ohranile višjo vrednost v primerjavi z njihovo knjigovodsko vrednostjo na dan 31. 12. 2010 (do 15 %), 
zato smo presodili, da ne obstajajo indikatorji morebitne slabitve. 

Tabela 18 |

Prihodki in odhodki od naložbenih nepremičnin (v 1000 EUR)

2010 2009

Prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin 1.265 1.589

Neposredni  poslovni odhodki od naložbenih nepremičnin -413 -736

Dobiček ob prodaji naložbenih nepremičnin 3.699 0

Skupaj 4.551 853
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pOJaSNILO 11: Neopredmetena sredstva 

Tabela 19 |

gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2010 (v 1000 EUR)

dolgoročne 
premoženjske pravice

dolgoročno odloženi 
stroški razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2010 1.022 3.674 4.696

Nabava 128 150 278

Povečanje iz naslova pripojitve odvisne družbe 4.595 0 4.595

Odtujitve -37 0 -37

Stanje 31. 12. 2010 5.708 3.824 9.532

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2010 -110 0 -110

Povečanje iz naslova pripojitve odvisne družbe -1.914 0 -1.914

Amortizacija -476 0 -476

Odtujitve 37 0 37

Stanje 31. 12.  2010 -2.463 0 -2.463

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2010 912 3.674 4.586

Stanje 31. 12. 2010 3.245 3.824 7.069

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo v pretežni meri vlaganja v razvoj informacijske rešitve 
za podporo celovitih logističnih storitev.

Tabela 20 |

gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2009 (v 1000 EUR)

dolgoročne 
premoženjske pravice 

dolgoročno odloženi 
stroški razvijanja

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2009 1.022 3.049 4.071

Nabava 0 625 625

Stanje 31. 12. 2009 1.022 3.674 4.696

popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2009 -79 0 -79

Amortizacija -31 0 -31

Stanje 31. 12. 2009 -110 0 -110

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2009 943 3.049 3.992

Stanje 31. 12. 2009 912 3.674 4.586

Družba nima pravnih omejitev za razpolaganje z neopredmetenimi sredstvi.

pOJaSNILO 12: druga dolgoročna poslovna sredstva

Druga dolgoročna poslovna sredstva se skoraj v celoti nanašajo na razmejene postranske stroške 
izposojanja (stroški, ki nastajajo v zvezi s posojilnimi pogodbami, na primer nadomestila, plačana 
zastopnikom, svetovalcem…), ki jih prenašamo med odhodke sorazmerno s pretečenim obdobjem in 
glede na neodplačni del glavnice.
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pOJaSNILO 13: dana posojila in depoziti

Tabela 21 |

Sestava posojil (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

dolgoročna dana posojila 36.473 20.788

• Odvisnim družbam 36.454 20.749

• Drugim 19 39

Kratkoročna dana posojila in depoziti 33.337 82.332

• Odvisnim družbam 33.321 81.288

• Drugim 16 44

• Depoziti 0 1.000

Skupaj dana posojila 69.810 103.120

Tabela 22 |

gibanje danih dolgoročnih posojil (v 1000 EUR)

2010 2009

Začetno stanje 20.788 34.879

Nova posojila 4.439 18.910

Reprogramiranje posojil 17.839 0

Prenos iz kratkoročnega dela 361 406

Odplačila -329 -23.804

Prenos na kratkoročni del -6.625 -9.603

Končno stanje 36.473 20.788

Tabela 23 |

Dolgoročna dana posojila po zapadlosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zapadlost nad 1 do 2 let 6.927 4.824

Zapadlost nad 2 do 3 let 6.604 5.293

Zapadlost od 3 do 4 let 5.969 4.992

Zapadlost od 4 do 5 let 5.969 1.393

Zapadlost nad 5 let 11.004 4.286

Skupaj 36.473 20.788

Tabela 24 |

Dolgoročna dana posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane: 1.260 2.886

• menice 1.260 2.879

• drugo 0 7

Nezavarovane 35.213 17.902

Skupaj 36.473 20.788
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Tabela 25 |

Kratkoročna dana posojila glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane: 1.729 3.468

• menice 1.729 3.461

• drugo 0 7

Nezavarovane 31.608 77.864

Skupaj 33.337 81.332

pOJaSNILO 14: druge finančne naložbe

Naložbe v odvisne družbe
Na zmanjšanje naložb v skupini je vplivala:

• slabitev naložb v višini 29.046 tisoč EUR v družbo Intereuropa -East Ltd., Moskva (23.358 tisoč EUR) 
in v družbo Intereuropa Transport, d.o.o., Koper (5.688 tisoč EUR) ter 

• pripojitev odvisne družbe Intereuropa IT, d.o.o., Koper (2.188 tisoč EUR).

Knjigovodska vrednost finančnih sredstev pod zastavo znaša na dan poročanja 10.186 tisoč EUR.

Tabela 26 |

gibanje naložb v odvisne družbe  (v 1000 EUR)

2010 2009

Stanje 1. 1. 82.032 83.041

povečanje

Vključitev novih družb 0 30

Nakupi 0 58.719

Prevrednotenja na pošteno vrednost 0 0

Skupaj povečanja 0 58.749

Zmanjšanje

Prodaja 0 -105

Odpis 0 -1.001

Slabitev finančne naložbe -29.046 -58.651

Zmanjšanje iz naslova pripojitve odvisne 
družbe k obvladujoči družbi

-2.188 0

Skupaj zmanjšanja -31.235 -59.757

Stanje 31. 12. 50.797 82.032
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Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Tabela 27 |

gibanje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev (v 1000 EUR)

2010 2009

Stanje 1. 1. 3.728 6.406

povečanje

Nakupi 0 58

Odprava slabitve 60 0

Prevrednotenje na pošteno vrednost 0 359

Skupaj povečanja 60 417

Zmanjšanje

Prodaja -169 -2.893

Slabitev 0 -144

Prenos  0 -58

Prevrednotenje na pošteno vrednost -30 0

Skupaj zmanjšanja -199 -3.095

Stanje 31. 12. 3.589 3.728

Knjigovodska vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, znaša 
1.191 tisoč EUR. Sredstev v letu 2010 nismo prodali. Knjigovodska vrednost za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti, znaša 2.398 tisoč EUR. To so naložbe v deleže in 
delnice družb, ki nimajo objavljene tržne cene na delujočem trgu, zato smo njihovo vrednost izmerili po 
nabavni ceni, saj njihove dejanske vrednosti ni mogoče izmeriti z zanesljivo natančnostjo. Dobiček pri 
prodaji teh naložb v letu 2010 znaša 103 tisoč EUR.

Na dan 31. 12. 2010 družba nima zastavljenih za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev kot varščine za 
obveznosti, pripoznane v izkazu finančnega položaja, niti za pogojne obveznosti.

Skupaj obvladovana družba
Ta kategorija naložb obsega samo naložbo v skupaj obvladovano družbo Intereuropa-FLG, d.o.o., 
Ljubljana, in sicer v 50 % lasti. Knjigovodska vrednost naložbe znaša 75 tisoč EUR in je enaka kot na 
bilančni primerljivi dan.

pOJaSNILO 15: Sredstva za prodajo

Sredstva za prodajo, ki so na dan 31. 12. 2009 znašala 3.684 tisoč EUR in so se nanašala na naložbene 
nepremičnine, ki so bile namenjene prodaji, so bila v celoti prodana.  
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pOJaSNILO 16: Kratkoročne poslovne terjatve 

Tabela 28 |

Kratkoročne poslovne terjatve (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini 1.076 1.795

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini za obresti 806 10.318

Druge kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 28 0

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 23.436 26.146

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih za obresti 1 1

Druge kratkoročne poslovne terjatve do drugih 383 435

Ostala kratkoročna sredstva 65 111

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 25.795 38.806

Tabela 29 |

gibanje popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev (razen v skupini) (v 1000 EUR)

2010 2009

Popravek terjatev do kupcev 1. 1. 3.363 2.641

- odpisane terjatve -486 -294

- izterjane terjatve in popusti -504 -259

+ dodatno povečanje popravka vrednosti 885 1.275

Končno stanje popravka terjatev do kupcev 31. 12. 3.258 3.363

Tabela 30 |

gibanje popravka vrednosti terjatev za obresti (v 1000 EUR)

2010 2009

Popravek terjatev za obresti 1.1. 38 38

+ povečanje popravka vrednosti 13.652 1.275

popravek terjatev za obresti 31. 12. 13.690 1.313

Učinek popravka vrednosti terjatev, nastalega v letu 2010, je predstavljen v kategoriji odhodki iz naslo-
va popravkov vrednosti in odpisov terjatev, predstavljeni v pojasnilu 7. Odhodki iz naslova popravkov 
vrednosti in odpisov terjatev so znašali 14.642 tisoč EUR, od tega predstavljajo odhodki iz naslova po-
pravkov vrednosti terjatve do kupcev 885 tisoč EUR, odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatve za 
obresti iz posojil 13.652 tisoč EUR, razliko v višini 105 pa predstavljajo direktni odpisi terjatev do kupcev. 
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Tabela 31 |

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti (v 1000 EUR)

bruto vrednost 
31. 12. 2010

popravek vrednosti 
31. 12. 2010

bruto vrednost 
31. 12. 2009

popravek vrednosti 
31. 12. 2009

Nezapadlo 18.051 0 20.126 0

Zapadlo od 0 do 30 dni 4.477 15 3.225 7

Zapadlo od 31 do 90 dni 1.126 25 2.084 19

Zapadlo od 91 do 180 dni 126 181 663 163

Zapadlost nad 181 2.914 3.037 3.411 3.174

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

26.694 3.258 29.509 3.363

Večji del terjatev, zapadlih nad 181 dni, je prijavljen v sodne postopke (izvršbe, tožbe, stečaje, prisilne 
poravnave).

Izpostavljenost različnim tveganjem pri terjatvah do kupcev obvladujemo z uporabo lastnega bonitetnega 
sistema za domače kupce in s preverjanjem bonitetnih ocen, ki jih za tuje kupce pridobivamo pri 
specializiranih družbah. Na podlagi pridobljenih informacij zahtevamo za komitente slabših bonitetnih 
razredov instrumente za zavarovanje plačil (menice, bančne garancije, hipoteke, zastavne pravice na 
premičninah in poroštva).

pOJaSNILO 17: denarna sredstva

Denarna sredstva znašajo 155 tisoč EUR. Sestavljajo jih sredstva na računih, depoziti na odpoklic in 
denarna sredstva v blagajni. Vzroke povečanj in zmanjšanj denarnih sredstev v poslovnem letu 2010 
prikazuje izkaz denarnih tokov.

pOJaSNILO 18: Kapital

Osnovni kapital 
Osnovni kapital obvladujoče družbe Intereuropa d.d., Koper znaša 32.976 tisoč EUR in je razdeljen na 
7.902.413 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Vse delnice so v celoti vplačane. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v 
osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa 
glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.

Na bilančni presečni dan 31. 12. 2010 ima družba na podlagi sklepa skupščine v letu 2010 16.488 tisoč 
EUR odobrenega in neizkoriščenega kapitala. V poslovnem letu 2010 obvladujoča družba ni izdala delnic 
za odobreni kapital. 

Tabela 32 |

Finančni dolg glede na kapital (v 1000 EUR)

2010 2009

Dolgoročne finančne obveznosti  166.862      95.343     

Kratkoročne finančne obveznosti  18.460      101.237     

Skupaj finančne obveznosti  185.322      196.580     

Skupaj kapital  88.398      136.674     

Dolg/kapital  2,10      1,44     
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Lastne delnice
Družba ima 18.135 lastnih delnic. Nabavna vrednost lastnih delnic je znašala 180 tisoč EUR. Iz lastnih 
delnic družba nima nobenih pravic. Druge družbe v skupini niso lastnice njenih delnic.

Rezerve
Rezerve sestavljajo rezerve iz dobička in rezerva za pošteno vrednost (presežek iz prevrednotenja).

Tabela 33 |

Kapitalske rezerve  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 0 36.040

Kapitalske rezerve 0 36.040

Kapitalske rezerve so nižje za 36.040 tisoč EUR zaradi poravnave čiste izgube tekočega leta.

rezerve iz dobička sestavljajo zakonske rezerve, ki so bile v letu 2010 v višini 6.522 tisoč EUR 
koriščene za pokrivanje izgube tekočega leta. Na dan 31. 12. 2010 znašajo 4.754 tisoč EUR. Rezerve za 
lastne delnice so del rezerv iz dobička.

Gibanje postavk kapitala v letu 2010 prikazuje izkaz sprememb lastniškega kapitala. 

Bilančni dobiček 
Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček 0 EUR, enako je znašal tudi na primerljivi bilančni dan  
31. 12. 2009. V letu 2010 je bila čista izguba tekočega leta v višini 46.398 tisoč EUR poravnana z 
zadržanimi dobički v višini 3.835 tisoč EUR, s črpanjem kapitalskih rezerv v višini 36.040 tisoč EUR  
in s črpanjem zakonskih rezerv v višini 6.523 tisoč EUR.

Dividende
V letu 2010 družba Intereuropa d.d., Koper ni izplačala dividend.

Tabela 34 |

Čista izguba na delnico (v 1000 EUR)

2010 2009

Čista izguba poslovnega leta (v 1000 EUR) -46.398 -71.352

Povprečno število delnic 7.884.278 7.884.278

Osnovna in prilagojena čista izguba na delnico (v eUr) -5,88 -9,05

Osnovna čista izguba na delnico (-5,88 EUR) je izračunana kot: čisti poslovni izid, ki se nanaša na na-
vadne delničarje obvladujoče družbe/tehtano povprečno število delnic brez lastnih delnic (-46.398 tisoč 
EUR/7.884.278 delnic). Prilagojena čista izguba na delnico je enaka kot osnovna čista izguba na delnico, 
saj obvladujoča družba ne razpolaga s popravljalnimi možnostnimi (potencialnimi) navadnimi delnicami.
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pOJaSNILO 19: rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki

Tabela 35 |

Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki (v 1000 EUR)

Stanje
1. 1. 2010

Črpanje 
(poraba) 

rezervacij 

Odprava 
rezervacij 

oziroma 
prenos v 
prihodke

dodatno 
oblikovanje

povečanje 
ob pripojitvi 

odvisne 
družbe 

Stanje
31. 12. 2010

Rezervacije za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade

1.352 90 0 0 52 1.314

Rezervacije za odpravnine 
iz poslovnih razlogov

334 334 0 0 0 0

Rezervacije iz naslova tožb 310 17 65 65 148 441

Dolgoročno odloženi prihodki 173 0 159 67 0 81

Skupaj 2.169 441 224 132 200 1.836

Izračun rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade temelji na aktuarskem izračunu, v 
katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke:

• povprečna bruto plača zaposlenega v zadnjem trimesečju 2007,

• način izračuna odpravnin ob upokojitvi (dve povprečni bruto plači delavca oziroma dve povprečni 
bruto plači v Republiki Sloveniji),

• rast povprečne plače v Republiki Sloveniji v višini 3,9 % letno, 

• fluktuacija zaposlenih glede na starost, pogoji za upokojitev v skladu z minimalnimi pogoji za prido-
bitev pravice do starostne pokojnine,

• letna diskontna obrestna mera 5,85 %.

Predpostavke za izračun rezervacij in število zaposlenih se ni bistveno spremenilo, zato rezervacij nismo 
odpravili oziroma dodatno oblikovali. V obravnavanem obdobju so bile navedene rezervacije zmanjšane 
za izplačane odpravnine ob upokojitvi in za izplačane jubilejne nagrade. Dolgoročno odloženi prihodki 
predstavljajo brezplačno pridobljena in kupljena opredmetena osnovna sredstva iz pridobljenih sredstev  
iz naslova zaposlovanja invalidov nad kvoto. Odpravljamo jih v dobro poslovnih prihodkov v višini 
stroškov amortizacije.

Rezervacije za tožbe so oblikovane na osnovi pridobljenih mnenj in ocen notranjih in zunanjih pravnih 
strokovnjakov.  

pOJaSNILO 20: prejeta posojila in finančni najemi

Tabela 36 |

Sestava dolgoročnih prejetih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročna prejeta posojila od drugih 162.967 93.320

Dolgoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 24 0

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 162.991 93.320
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Tabela 37 | 

gibanje prejetih dolgoročnih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Začetno stanje 93.320 59.965

Refinanciranje kratkoročnih posojil 87.953 51.000

Nova posojila 0 75.647

Koriščenje revolving posojila 583 0

Povečanje iz naslova pripojitve odvisne družbe 678 0

Prenos na kratkoročne obveznosti -16.173 -74.542

Odplačila -3.370 -18.750

Končno stanje 162.991 93.320

V nekaterih kreditnih pogodbah, sklenjenih z bankami, imamo vključene finančne zaveze (kazalnik 
finančnega vzvoda, kazalnik pokritosti stroškov obresti, kazalnik stopnje finančne varnosti, razmerje 
kapital/bilančna vsota, delež bruto denarnega toka v čistih prihodkih od prodaje, razmerje med neto 
finančnim dolgom in EBITDA, kazalnik pokritosti finančnih odhodkov), katerih preverjanje se izvaja na 
osnovi revidiranih konsolidiranih finančnih izkazov za posamezno poslovno leto. 

Glede na pričakovano slabše poslovanje v letu 2010 in potrebne dodatne slabitve naših sredstev, smo 
se že v letu 2010 dogovorili z nekaterimi bankami, da se finančne zaveze prvič preverjajo na podlagi 
finančnih izkazov za leto 2011, z drugimi bankami pa je dogovorjen spregled finančnih zavez za leto 
2010, kar so banke potrdile s podpisom izjav.

Tabela 38 |

Zapadlost prejetih dolgoročnih bančnih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zapadlost od 1 do 2 let 25.763 14.555

Zapadlost od 2 do 3 let 26.508 13.625

Zapadlost od 3 do 4 let 62.838 13.445

Zapadlost od 4 do 5 let 10.640 11.395

Zapadlost nad 5 let 37.242 40.300

Skupaj 162.991 93.320

Tabela 39 |

Prejeta dolgoročna bančna posojila in finančni najemi glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Hipoteke 162.967 93.320

Druga zavarovanja 24 0

Skupaj 162.991 93.320

Tabela 40 |

Sestava kratkoročnih prejetih posojil in finančnih najemov (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Kratkoročna prejeta posojila od družb v skupini 746 723

Kratkoročna prejeta posojila od bank 16.024 100.342

Finančni najem 142 0

Skupaj 16.912 101.065
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Tabela 41 |

Prejeta kratkoročna posojila in finančni najemi glede na zavarovanje (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Zavarovane: 16.166 100.342

• hipoteke 16.024 100.342

• drugo 142 0

Nezavarovane 746 723

Skupaj 16.912 101.065

pOJaSNILO 21: druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

Tabela 42 |

Sestava drugih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročne finančne obveznosti po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid

3.872 2.024

Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 3.872 2.024

Kratkoročne finančne obveznosti po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid

1.474 96

Obveznosti za dividende in druge deleže 74 76

Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 1.548 172

druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 3.872 tisoč EUR se nanašajo na obveznosti iz finančnih 
instrumentov po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Predstavljajo neto sedanjo vrednost izvedenega 
finančnega instrumenta navzkrižne valutne zamenjave z valutno opcijo. Del navedenega finančnega 
instrumenta, ki zapade v plačilo v letu 2011 je izkazan med drugimi kratkoročnimi finančnimi 
obveznostmi v višini 1.474 tisoč EUR. Navedene obveznosti so zavarovane s hipoteko. Učinki so razkriti 
v pojasnilu 7 (odhodki iz izvedenih finančnih instrumentov).

pOJaSNILO 22: Odložene obveznosti in terjatve za davek

Tabela 43 |

gibanje nepobotanih odloženih obveznosti in terjatev za davek v letu 2010  (v 1000 EUR)

Odložene terjatve za davek  Stanje 1. 1. 2010
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje 31. 12. 2010

Prevrednotenje terjatev iz naslova 
popravkov vrednosti 

35 -7 0 28

Rezervacije 218 -18 8 208

Prevrednotenje finančnih naložb 542 -496 6 52

Dolgoročne poslovne obveznosti 93 -93 0 0

Davčna izguba 2.740 1.426 -942 3.224

Drugo 0 3 0 3

Skupaj odložene terjatve za davek 3.628 815 -928 3.515

Odložene obveznosti za davek  Stanje 1. 1. 2010
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje 31. 12. 2010

Prevrednotenje zemljišč 14.169 0 -1.422 12.747

Skupaj odložene obveznosti za davek 14.169 0 -1.422 12.747
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Tabela 44 |

gibanje nepobotanih odloženih obveznosti in terjatev za davek v letu 2009 (v 1000 EUR)

Odložene terjatve za davek Stanje 31. 12. 2008
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje 31. 12. 2009

Prevrednotenje terjatev iz 
naslova popravkov vrednosti 

46 -11 0 35

Rezervacije 259 -41 0 218

Prevrednotenje finančnih naložb 483 30 28 542

Dolgoročne poslovne obveznosti 111 -18 0 93

Davčna izguba 0 2.740 0 2.740

Skupaj odložene terjatve za davek 899 2.700 28 3.628

Odložene obveznosti za davek Stanje 31. 12. 2008
v izkazu 

poslovnega izida
v vseobsegajočem 

donosu
Stanje 31. 12. 2009

Prevrednotenje finančnih naložb 225 0 -225 0

Prevrednotenje zemljišč 0 0 14.169 14.169

Skupaj odložene obveznosti za davek 225 0 13.944 14.169

pOJaSNILO 23: Kratkoročne poslovne obveznosti

Tabela 45 |

Sestava kratkoročnih poslovnih obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12 .2010 31. 12. 2009

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 733 35.237

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.005 21.607

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 85 73

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.720 3.622

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 25.543 60.539

Z bančno garancijo so zavarovane le obveznosti za carinske dajatve, ki so na dan izkaza finančnega po-
ložaja znašale 6.005 tisoč EUR. Ostalim dobaviteljem instrumentov za zavarovanje plačil ne izstavljamo. 

pOJaSNILO 24: pogojne obveznosti

Kot pogojne obveznosti izkazujemo potencialne obveznosti, ki niso izkazane v izkazu finančnega položaja 
in ni verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov. Ocenjujemo, da ima družba na dan 
31. 12. 2010 naslednje pogojne obveznosti:

Tabela 46 |

Pogojne obveznosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Iz bančnih garancij in danih jamstev za družbe v skupini 19.959 30.347

Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 4.643 5.605

Iz naslova tožb 2.727 2.830

Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250

Skupaj pogojne obveznosti 27.579 39.032

Garancije in jamstva za družbe v skupini se v glavnem nanašajo na garancije za najeta posojila in 
carinske garancije pri odvisnih družbah. Ostale garancije in jamstva v pretežni meri predstavljajo pogojne 
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obveznosti iz naslova garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in podobnih garancij ter pogojne 
obveznosti iz naslova bančne garancije za morebitni carinski dolg, ki bi lahko nastal iz naslova preverjanja 
porekla, raznih analiz oziroma kontrole blaga.

Pogojne obveznosti iz naslova tožb v višini 2.727 tisoč EUR predstavljajo manj kot 50 % verjetnost, da 
bo tožnik uspel v tožbenem zahtevku (potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi). 
Pretežno mero predstavljajo tožbe iz naslova spremembe sklepa za izplačilo dividend leta 2008 in tožbe 
iz naslova odškodnine zaradi nezakonite razrešitve s funkcije.

pOJaSNILO 25: poštena vrednost

Vrednostni papirji na razpolago za prodajo
Poštena vrednost za prodajo razpoložljivih vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi, je enaka 
objavljenemu enotnemu tečaju delnic na dan izkaza finančnega položaja. Poštena vrednost delnic in 
deležev družb, ki kotirajo na borzi, se oceni na osnovi zadnjih znanih transakcij ali na osnovi njihovega 
poslovanja.

Poštena vrednost je enaka knjigovodski vrednosti.

Kratkoročne terjatve in obveznosti
Za terjatve in obveznosti z rokom dospelosti, krajšim od enega leta, predpostavljamo, da njihova 
nominalna vrednost izraža pošteno vrednost.

Tabela 47 |

Poštena vrednost (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Knjigovodska 
vrednost

poštena vrednost
Knjigovodska 

vrednost
poštena vrednost

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 3.589 3.589 3.728 3.728

Skupaj 3.589 3.589 3.728 3.728

Sredstva po odplačni vrednosti

Dolgoročna dana posojila 36.473 36.473 20.788 20.788

Kratkoročno dana posojila 33.337 33.337 82.332 82.332

Poslovne terjatve (brez predujmov) 25.795 25.795 38.806 38.806

Denar in denarni ustrezniki 155 155 625 625

Skupaj 95.760 95.760 142.551 142.551

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 5.346 5.346 2.119 2.119

Skupaj 5.346 5.346 2.119 2.119

Obveznosti po odplačni vrednosti

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 0

Posojila: 179.903 179.903 194.385 194.385

• po fiksni obrestni meri 166 166 25.000 25.000

• po variabilni obrestni meri 179.737 179.737 169.385 169.385

Kratkoročne poslovne obveznosti 25.543 25.543 60.539 60.539

Skupaj 205.446 205.446 254.924 254.924
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Tabela 48 |

Nivoji poštenih vrednosti (v 1000 EUR)

31. 12. 2010

Nivoji poštenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.191 0 2.398 3.589

Skupaj 1.191 0 2.398 3.589

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 5.346 0 5.346

Skupaj 0 5.346 0 5.346

31. 12. 2009

Nivoji poštenih vrednosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Skupaj

Sredstva po pošteni vrednosti

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.221 0 2.507 3.728

Skupaj 1.221 0 2.507 3.728 

Obveznosti po pošteni vrednosti

Izvedeni finančni instrumenti 0 2.119 0 2.119

Skupaj 0 2.119 0 2.119 

Tabela prikazuje razvrstitev finančnih instrumentov glede na izračun njihove poštene vrednosti; uvrščamo 
jih v tri ravni:

• raven 1: sredstva ali obveznosti po tržni ceni,

• raven 2: sredstva ali obveznosti, ki se ne uvrščajo v raven 1, njihova vrednost pa je določena 
neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov,

• raven 3: sredstva ali obveznosti, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov.

pOJaSNILO 26: Finančna tveganja

Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje obvladujemo z aktivnim upravljanjem denarnih sredstev, ki zajema:

• spremljavo in načrtovanje denarnih tokov,

• redno izterjavo in dnevne kontakte z večjimi kupci,

• kratkoročno zadolževanje znotraj skupine,

• možnost uporabe kratkoročnih bančnih kreditnih linij.

V tabeli prikazujemo ocenjene nediskontirane denarne tokove, vključno s prihodnjimi obrestmi.
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Tabela 49 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2010  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010
Knjigovodska 

vrednost

pogodbeni 
denarni 

tokovi

6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let

Prejeta posojila na podlagi 
posojilnih pogodb v skupini

746 756 756 0 0 0 0

Prejeta posojila na podlagi 
posojilnih pogodb od drugih

178.991 213.922 8.167 16.966 33.975 113.700 41.115

Prejeta posojila na podlagi 
finančnega najema (od dugih)

166 170 134 11 20 5 0

Obveznost do 
dobaviteljev v skupini

733 733 733 0 0 0 0

Obveznost do dobaviteljev 
(razen v skupini)

21.108 21.108 21.005 0 103 0 0

Obveznosti na podlagi 
prejetih predujmov

85 85 85 0 0 0 0

Obveznosti po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid

5.346 6.146 852 829 1.586 2.878 0

Obveznosti do drugih 3.794 3.794 3.794 0 0 0 0

Skupaj 210.969 246.714 35.526 17.806 35.684 116.583 41.115

Tabela 50 |

Likvidnostno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009
Knjigovodska 

vrednost

pogodbeni 
denarni 

tokovi

6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let
več kot 

5 let

Prejeta posojila na podlagi 
posojilnih pogodb v skupini

722 728 728 0 0 0 0

Prejeta posojila na podlagi 
posojilnih pogodb od drugih

193.662 217.591 91.306 15.146 18.742 47.321 45.077

Obveznost do 
dobaviteljev v skupini

1.473 1.473 1.473 0 0 0 0

Obveznost do dobaviteljev 
(razen v skupini)

21.607 21.607 21.607 0 0 0 0

Obveznosti na podlagi 
prejetih predujmov

73 73 73 0 0 0 0

Obveznosti iz naslova 
dokapitalizacije 
družb v skupini

33.764 33.764 33.764 0 0 0 0

Obveznosti do drugih 3.622 3.622 3.622 0 0 0 0

Skupaj 254.923 278.858 152.573 15.146 18.742 47.321 45.077
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Tabela 51 |

Valutno tveganje 31. 12. 2010 (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 eUr USd Ostalo Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.894 0 16 1.910

Terjatve do kupcev (razen v skupini) 23.376 9 52 23.436

Dolgoročno dana posojila v skupini 36.454 0 0 36.454

Kratkoročno dana posojila v skupini 33.276 45 0 33.321

Dolgoročno dana posojila drugim 19 0 0 19

Kratkoročno dana posojila drugim 16 0 0 16

Kratkoročno prejeta posojila v skupini -746 0 0 -746

Dolgoročno prejeta posojila od drugih -162.991 0 0 -162.991

Kratkoročno prejeta posojila od drugih -16.166 0 0 -16.166

Kratkoročne poslovne obveznosti v skupini: -731 -1 -0 -733

• od tega obveznosti do dobaviteljev v skupini -729 -1 -0 -730

Kratkoročne poslovne obveznosti (razen v skupini): -24.325 -417 -68 -24.810

• od tega obveznosti do dobaviteljev (razen v skupini) -18.768 -417 -68 -19.252

Druge dolgoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-3.872 -3.872

Druge kratkoročne finančne obveznosti 
(finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid, obveznosti za dividende) 

-74 -1.474 -1.548

bruto izpostavljenost izkaza finančnega položaja -110.000 -364 -5.347 -115.711

Tabela 52 |

Valutno tveganje 31. 12. 2009 (v 1000 EUR)

31. 12. 2009 eUr USd Ostalo Skupaj

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 12.113 0 0 12.113

Terjatve do kupcev 25.946 139 61 26.146

Dolgoročno dana posojila v skupini 20.749 0 0 20.749

Kratkoročno dana posojila v skupini 81.245 43 0 81.288

Dolgoročno dana posojila drugim 40 0 0 40

Kratkoročno dana posojila drugim 44 0 0 44

Kratkoročno prejeta posojila v skupini -722 0 0 -722

Dolgoročno prejeta posojila od drugih -93.320 0 0 -93.320

Kratkoročno prejeta posojila od drugih -100.342 0 0 -100.342

Kratkoročne poslovne obveznosti v skupini -35.237 0 0 -35.237

Kratkoročne poslovne obveznosti: -24.700 -490 -113 -25.302

• od tega obveznosti do dobaviteljev -17.856 -469 -3.282 -21.607

Druge dolgoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-2.023 0 0 -2.023

Druge kratkoročne finančne obveznosti (finančne 
obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) 

-96 0 0 -96

bruto izpostavljenost izkaza finančnega položaja -194.451 -350 -52 -116.663
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Tabela 53 |

Kreditno tveganje  (v 1000 EUR)

31. 12. 2010 31. 12. 2009

Dolgoročna dana posojila družbam v skupini 36.454 20.749

Kratkoročna dana posojila družbam v skupini 33.321 81.288

Dolgoročna dana posojila drugim 19 40

Kratkoročna dana posojila drugim 16 44

Kratkoročni depoziti 0 1.000

Kratkoročne poslovne terjatve: 25.795 38.806

• od tega terjatve do kupcev 23.436 26.164

• od tega do družb v skupini 1.910 12.113

Denar in denarni ustrezniki 155 625

Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 1.191 1.221

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 2.398 2.507

Skupaj 99.349 146.278

 V tabeli prikazujemo analizo občutljivosti obrestne mere in vpliv na dobiček pred davki.

Tabela 54 |

Tveganje sprememb obrestnih mer  (v 1000 EUR)

Obrestna mera               
31. 12. 2010

Sprememba 
v odstotkih

 6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let več kot 5 let Skupaj

EURIBOR +15 % -118 -122 -220 -373 -108 -940

EURIBOR +10 % -79 -81 -146 -249 -72 -627

EURIBOR -10 % 79 81 146 249 72 627

EURIBOR -15 % 118 122 220 373 108 940

Tabela 55 |

Tveganje sprememb obrestnih mer  (v 1000 EUR)

Obrestna mera 
31. 12. 2009

Sprememba 
v odstotkih

 6 mesecev 
ali manj

6 - 12 
mesecev

1 - 2 leti 2 - 5 let več kot 5 let Skupaj

EURIBOR +15 % -67 -57 -100 -202 -100 -526

EURIBOR +10 % -45 -38 -67 -135 -67 -351

EURIBOR -10 % 45 38 67 135 67 351

EURIBOR -15 % 67 57 100 202 100 526
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pOJaSNILO 27: druga razkritja

Tabela 56 |

Stroški za storitve revizorjev (v 1000 EUR)

2010 2009

Revidiranje letnega poročila 104 120

Druge storitve revidiranja 0 118

Druge nerevizijske storitve 0 30

Skupaj stroški za storitve revizorjev 104 268

povezane stranke z družbo Intereuropa d.d., Koper so:

• odvisne družbe,

• pridružene družbe,

• skupni podvigi obvladovanega podjetja,

• ključno ravnateljsko osebje obvladujoče družbe.

Ključno ravnateljsko osebje v obvladujoči družbi so člani uprave.

Tabela 57 |

Razkritja poslov s povezanimi strankami (v 1000 EUR)

prihodki od prodaje storitev

2010 2009

Odvisne družbe 4.594 4.373

Skupaj obvladovane družbe 265 335

Stroški storitev

2010 2009

Odvisne družbe 5.696 9.468

Skupaj obvladovane družbe 7.386 9.006

Družba Intereuropa d.d., Koper ima na dan poročanja 1.419 tisoč EUR obveznosti do skupaj 
obvladovane družbe. Nobena od zgoraj navedenih obveznosti ni zavarovana niti ni v povezavi z njimi 
izdano ali prejeto nobeno jamstvo. Obveznosti do pridruženih družb so v skladu z dobro prakso 
poravnane z medsebojno kompenzacijo, medtem ko se obveznosti do skupaj obvladovane družbe 
običajno poravnavajo z nakazili, asignacijami oziroma medsebojnimi kompenzacijami.

Posli s povezanimi strankami so bili opravljeni po tržnih pogojih. 
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Prejemki članov uprave, nadzornega sveta in zaposlenih  
po individualni pogodbi v letu 2010

Članom uprave, nadzornega sveta in zaposlenim po individualnih pogodbah družba ni odobrila 
predujmov, posojil in poroštev. 

Tabela 58 |

Prejemki članov uprave (v EUR)

plača - fiksni del plača - variabilni del
bonitete in drugi 

prejemki 
Skupaj

bruto Neto bruto Neto bruto Neto bruto Neto

Ernest Gortan 144.000 72.334 0 0 1.085 5.106 145.085 77.440

Tatjana Vošinek 
Pucer (začetek 
opravljanja funkcije: 
24. 5. 2010)

66.000 33.444 0 0 2.280 2.984 68.280 36.428

Skupaj 210.000 105.778 0 0 3.364 8.090 213.364 113.868

Neto bonitete in drugi prejemki

Managersko 
zavarovanje

dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

Ostale 
bonitete

povračila 
stroškov

Udeležba 
v dobičku

drugi 
prejemki 

Skupaj

Ernest Gortan 0 1.957 176 2.520 0 454 5.106

Tatjana Vošinek 
Pucer (začetek 
opravljanja funkcije: 
24. 5. 2010)

0 975 785 762 0 462 2.984

Skupaj 0 2.932 961 3.282 0 916 8.090

  

Tabela 59 |

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2010 (v EUR)

plačilo za 
opravljanje 

funkcije

plačilo 
za delo v 
komisijah

plačilo za 
udeležbo 
na sejah

povračilo 
stroškov

Udeležba 
v dobičku

drugi 
prejemki in 
ugodnosti

Skupaj

Nevija Pečar 0 1.155 2.310 0 0 202 3.667

Bruno Korelič 0 1.155 3.003 0 0 202 4.360

Vinko Može 0 0 2.311 802 0 202 3.316

Tadej Tufek 0 1.502 2.310 0 0 202 4.014

Maša Čertalič 0 0 2.310 0 0 202 2.512

Maksimiljan Babič 0 0 2.500 1.140 0 202 3.842

Ljubo Kobale 0 0 2.310 645 0 202 3.157

Skupaj 0 3.812 17.054 2.587 0 1.416 24.868

Tabela 60 |

Prejemki zaposlenih po individualni pogodbi v letu 2010      (v EUR)

bruto plača 
bonitete in drugi prejemki 

(regres za letni dopust, povračila stroškov 
dela, odpravnine, jubilejne nagrade...)

Skupaj prejemki

Zaposleni po individualnih 
pogodbah

1.711.076 435.925 2.147.001
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pOJaSNILO 28: dogodki po datumu poročanja

Luka Koper d.d. je 23. decembra 2010 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo 1.960.513 delnic 
družbe Intereuropa d.d., Koper, kar predstavlja 24,8 % delnic družbe Intereuropa d.d., Koper, in sicer do 
14. februarja 2011. Rok zbiranja ponudb je bil podaljšan do 31. marca 2011.

21. februarja 2011 so Kad, Sod, Zavarovalnica Triglav, NLB, Abanka Vipa in Luka Koper objavili oglas 
za javno zbiranje ponudb za nakup njihovega skupno 50,98 % deleža v družbi Intereuropa d.d., Koper. 
Poleg tega je naprodaj še 1,93 % delež, ki ga imajo v lasti institucionalni vlagatelji. Rok za ponudbe se 
izteče 31. marca.

PODPIS LETNEgA POROČILA ZA LETO 2010 IN NJEgOVIH 
SESTAVNIH DELOV 

Uprava družbe Intereurope d.d., Koper, je seznanjena z vsebino sestavnih delov letnega poročila družbe 
in skupine Intereuropa za leto 2010, s tem pa tudi s celotnim letnim poročilom družbe in skupine 
Intereuropa za leto 2010. Z njim se strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom.

Uprava drUžbe

Predsednik uprave

mag. Ernest Gortan

  

Namestnica predsednika uprave

Tatjana Vošinek Pucer
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