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Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba INTEREUROPA d.d. objavlja 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar – junij 2011. 
 
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
 
Poročilo je na vpogled na sedežu družbe INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6504 Koper. 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar – junij 2011 bo objavljeno 
tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si od dne 26.08.2011. 
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A. UVOD 
 
Dinamika gospodarske aktivnosti v Evropi se je letos kljub negotovostim zaradi povečanih tveganj 
finančnega sistema razvijala spodbudno. Evropski trgi, preko katerih potujejo največje količine blaga, 
so še posebno v prvem četrtletju okrepili svoje rasti, kar je pomembno vplivalo na prodajne rezultate 
koncerna Intereuropa. Na drugi strani so se trgi zahodnega Balkana še vedno spopadali s posledicami 
gospodarske krize, ki je razkrila šibke točke posameznih gospodarstev te regije.  
 
V koncernu Intereuropa smo v polletnem obdobju leta 2011 ustvarili 109,6 milijonov € prihodkov od 
prodaje in s tem za 20 odstotkov prekoračili prihodke enakega obdobja lanskega leta ter za 14 
odstotkov presegli načrtovano vrednost prodaje. Na vseh treh poslovnih področjih smo presegli 
načrtovane ravni, najbolj pri storitvah kopenskega prometa. Ravno tako smo na vseh treh področjih 
krepko prekoračili primerljive rezultate lanskega leta ter najvišjo rast dosegli pri produktu železniškega 
prometa ter produktih avtomobilske logistike. Med dejavniki rasti prodaje sta bila najpomembnejša 
oživljanje globalne gospodarske aktivnosti ter optimizacija logističnih postopkov v koncernu. Ta je v 
šestih mesecih beležil 5,6 milijona €, obvladujoča družba pa 2,0 milijona € izida iz poslovanja. Po 
odbitju učinka iz financiranja (-5,8 milijona €) ter davkov smo na ravni koncerna letošnje polletje 
zaključili z čistim poslovnim izidom -0,3 milijona €, v obvladujoči družbi pa z 2,2 milijona € čistega 
dobička.  
 
 
Osnovni podatki družbe 
 
Obvladujoča družba Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba 

Skrajšano ime Intereuropa d.d. 
Država obvladujoče družbe Slovenija 
Sedež  obvladujoče družbe Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 
Matična številka 5001684 
Davčna številka 56405006 
Transakcijski račun 03135-1005943869 pri SKB banki d.d. 

04750-0001009045 pri Novi KBM d.d. 
07000-0001069709 pri Gorenjski banki d.d. 
10100-0000006785 pri Banki Koper d.d. 
24203-9002718580 pri Raiffeisen Banki d.d. 
29000-0001836455 pri UniCredit banki Slovenija d.d. 

Vpis v sodni register Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00212/00 
Osnovni kapital družbe 32.976.185,11 € 
Število izdanih in vplačanih delnic 7.902.413 kosovnih delnic  
Kotacija delnic Delnice IEKG kotirajo v Prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze.  
Uprava mag. Ernest Gortan, predsednik uprave 

Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 
Predsednik nadzornega sveta Bruno Korelič  
  
Koncern Intereuropa 

Število zaposlenih 2.214 zaposlenih 
Vozni park 380 lastnih kamionov, priklopnih in ostalih dostavnih vozil 
Skupne skladiščne površine 262.700 m2 lastnih skladiščnih površin 
Skupna površina zemljišč 2.173.700 m2 zemljišč 
Članstvo v medn. organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU 
Dokazi kakovosti certifikat ISO 9001:2008:  

o Intereuropa d.d.,  
o Intereuropa Transport d.o.o., Koper, 
o Interagent d.o.o., 
o Intereuropa, Transport & Spedition, GmbH, Troisdorf 
o Intereuropa RTC d.d. Sarajevo. 

Lastna poslovna mreža Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo,  
Makedonija, Albanija, Ukrajina, Rusija, Nemčija, Francija  
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Pomembnejši dogodki v obdobju januar - junij 2011: 
 
Februar 

 3. februarja 2011 je bila otvoritev največje sončne elektrarne na Koroškem, postavljena na 
strehi podjetja Intereuropa v Dravogradu. V projektu sta poleg Intereurope sodelovala še 
slovenski proizvajalec fotonapetostnih modulov in izvajalec sončnih elektrarn na ključ BISOL, 
d.o.o. ter banka Volksbank.  

 21. februarja 2011 so spodaj navedeni delničarji družbe Intereuropa d.d. v časopisu Delo 
objavili oglas za javno zbiranje ponudb za nakup osnovnega paketa (50,98 %) in dodatnega 
paketa institucionalnih vlagateljev (1,93 %) delnic družbe Intereuropa, Globalni logistični 
servis, d.d.: Kapitalska družba, d.d., Slovenska odškodninska družbe, d.d., Zavarovalnica 
Triglav, d.d., NLB, d.d., Abanka Vipa, d.d., Luka Koper, d.d. Rok za oddajo ponudb je bil 31. 
03.2011. Kasneje se je izkazalo, da je bil razpis neuspešen. 

Marec  
 14. marca 2011 je družba Intereuropa d.d. na straneh Ljubljanske borze objavila dokument, 

namenjen predstavitvi koncerna Intereuropa vsem obstoječim in potencialnim vlagateljem.  
April  

 01. aprila 2011 je na sedežu družbe v Kopru potekala okrogla miza slovenskih in nemških 
logističnih podjetij na temo vzpostavljanja novega koridorja, ki bo povezoval Skandinavijo s 
severno Nemčijo in severnim Jadranom.  

 19. aprila 2011 je nadzorni svet na svoji 9. seji obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo 
koncerna Intereuropa za poslovno leto 2010, skupaj z revizijskim poročilom pooblaščenega 
zunanjega revizorja družbe in Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega 
letnega poročila Intereurope d.d. za leto 2010.   

 20. aprila 2011 je družba Intereuropa d.d. na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila 
Revidirano letno poročilo za leto 2010.  

 21. aprila se je Intereuropa predstavila na Dnevu slovenskega kapitalskega trga v organizaciji 
Ljubljanske Borze. 

Maj 
 19. maja 2011 je nadzorni svet obravnaval poslovanje koncerna v obdobju januar-marec 

2011. Izdal je sklep o soglasju k sklicu, dnevnemu redu in sprejemu predlogov sklepov z 
utemeljitvami za 23. skupščino družbe Intereuropa d.d.  

Junij 
 V mesecu juniju smo podpisali pogodbo o prodaji celotnega deleža v družbi Intereuropa 

S.A.S., Saint Priest.  
 
 
 Pomembnejši dogodki po zaključku obdobja: 
 
Julij 

 8. julija 2011 je na sedežu družbe potekala 23. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d., 
na kateri so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe Intereuropa d.d. za leto 2010 ter 
podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010. Prav tako so se 
seznanili s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v preteklem poslovnem letu ter v nadaljevanju sprejeli sklep o spremembi plačila 
članov nadzornega sveta. Imenovan je bil revizor družbe za leto 2011. Na skupščini je bila 
sprejeta sprememba Statuta družbe, spremenjen pa je bil tudi poslovnik o delu skupščine.   
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Strateške usmeritve koncerna Intereuropa 
 
Vizija  
Postati vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev. 
 
Poslanstvo  
Poslanstvo koncerna Intereuropa je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in nudenje 
optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev, ob tem pa na družbeno 
odgovoren način ustvarjati vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike. 
 
Vrednote 
Strokoven odnos do kupcev. Naše dejavnosti so usmerjene v vrhunsko zadovoljevanje potreb po 
logističnih storitvah slehernega kupca in temeljijo na sodobnem logističnem znanju. 
Prilagodljivost in prožnost. Naše storitve so hitre in prirejene željam kupcev. Dosegamo jih z 
iznajdljivim poslovanjem in organiziranostjo. 
Odgovornost. Odlikuje nas visoka odgovornost do sprejetih obveznosti in dogovorov ter do 
družbenega in naravnega okolja.  
Timsko delo in spoštljiv odnos do sodelavcev. Kakovost naših storitev je plod dela posameznikov 
in odličnih strokovnih skupin. Upoštevamo različna znanja, izkušnje in poglede sodelavcev.  
 
S svojo organizacijsko strukturo in strokovnostjo bomo uveljavili svoje konkurenčne prednosti: 

 lastna mreža povezanih družb, 
 vzpostavljena partnerska mreža, 
 velik nabor različnih produktov in lastna infrastruktura, 
 strokovno usposobljeni kadri. 

 
Strateški cilji za obdobje do leta 2014: 

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

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

 Zagotovitev finančne stabilnosti prek dezinvestiranja, razdolževanja, reprogramiranja dolgov, 
učinkovitega upravljanja z obratnim kapitalom. 

 Vzpostavitev strateškega partnerstva v družbi Intereuropa-East Ltd., Moskva. 
 Pridobitev strateškega partnerja za družbo Intereuropa d.d., ki bi družbo dokapitaliziral in s 

tem prispeval k finančni stabilnosti koncerna, hkrati pa prispeval k razvoju naše osnovne 
dejavnosti.  

 
Poslovni načrt za leto 2011 
 
Glavno vodilo pri postavljanju plana poslovanja za leto 2011 je zagotavljanje ustreznega denarnega 
toka za zagotavljanje likvidnosti družb koncerna, ki bi omogočila potreben čas za dolgoročno finančno 
sanacijo matične družbe Intereuropa d.d. 
Upoštevana je napovedana minimalna gospodarsko rast v večini držav koncerna, priprave na vstop 
Hrvaške v EU ter zaostrena likvidnostno situacijo na trgu in pritiski na znižanje cen. 
 
V okviru izhodišč so naši poslovni in finančni cilji za leto 2011 sledeči: 

• prilagodili bomo strukturo družb/koncerna trenutnemu obsegu poslovanja, 
• osredotočeni bomo na trge z visokim tržnim deležem,  
• izkoriščali bomo sinergije poslovne mreže, 
• prestrukturirali bomo obstoječo ponudbo, 
• povečali bomo delež kupcev, ki uporabljajo celovito logistiko, 
• zagotovili bomo ustrezno finančno stabilnost za nemoteno poslovanje koncerna, 
• glavni finančni cilji: 

§ prodaja: 191,5 milijona €, 
§ EBITDA: 21,9 milijona €, 
§ Poslovni izid iz poslovanja: 6,2 milijona €, 
§ Investicije: 2,4 milijona €, 
§ št. zaposlenih konec leta: 2.236. 
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Organiziranost koncerna Intereuropa 
 
 

SLOVENIJA

HRVAŠKA

BOSNA IN 
HERCEGOVINA

MAKEDONIJA

SRBIJA

KOSOVO

ČRNA GORA

ALBANIJA

RUSIJA

UKRAJINA

NEMČIJA

FRANCIJA

Intereuropa d.d., 
Koper

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%

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

Zagreb
99,96%

Intereuropa Sajam 
d.o.o., Zagreb

51,00%

Intereuropa RTC 
d.d. Sarajevo

95,77%

Intereuropa Skopje
DOO, Skopje

99,56%

AD Intereuropa-
log. usluge, Beograd

73,62%

Intereuropa Kosova 
L.L.C., Priština

90,00%

Zetatrans A.D. 
Podgorica
69,27%

Intereuropa S.A.S., 
Saint Priest*

67,60%

Intereuropa, Global 
Logistics Service

Albania shpk, Durres
100%

Intereuropa-East 
Ltd., Moskva

100%

TOV TEK ZTS,
Užgorod
89,93%

Intereuropa 
Transport & Sped. 

GmbH Troisdorf
90,48%

TOV Intereuropa-
Ukraina, Kiev

100%

obvladujoča družba

odvisna družba

skupaj obvladovana družba

%         odstotek lastništva obvladujoče družbe

* V mesecu juniju smo podpisali pogodbo o prodaji celotnega deleža v 
družbi Intereuropa S.A.S., Saint Priest.  

 
 
 

Slika 1: Koncern Intereuropa na dan 30.06.2011 
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B. POSLOVNO POROČILO 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
Gospodarska gibanja v okolju delovanja 
 
Gospodarsko okrevanje v Evropski uniji se je kljub napetostim na finančnih trgih v prvi polovici leta 
2011 nadaljevalo in počasi zapira proizvodno vrzel, ki se je odprla v času recesije. Na splošno se je 
rast BDP v letošnjem prvem četrtletju pospešila, nato pa popustila, kar se pričakuje tudi za drugo 
polovico leta. Ponovni zagon naj bi gospodarska rast EU dobila šele v letu 2012. S krepitvijo domačega 
povpraševanja naj bi njeno okrevanje postalo samozadostno, vendar skupna slika ne razkriva razlik v 
razvoju posameznih držav. Nekatere, zlasti Nemčija, a tudi nekaj manjših izvozno usmerjenih 
gospodarstev, so zabeležile jasen preobrat v gospodarski aktivnosti, medtem ko predvsem države z 
obrobja EU zaostajajo. Dejavniki, ki so vplivali na to, so predvsem trgovinska usmeritev držav, nabor 
njihovih izvoznih artiklov, odprtost gospodarstva, izpostavljenost motnjam finančnega sektorja ter 
morebitna notranja/zunanja neravnovesja. Mednarodni denarni sklad za leto 2011 pričakuje 2,5-
odstotno rast v razvitih deželah, medtem ko naj bi ostala gospodarstva zrasla povprečno za 6,5 
odstotka. 
V Sloveniji so se vrednosti gospodarskih kazalnikov z izjemo gradbeništva postopno izboljševale. 
Nadaljevala se je krepitev izvoza blaga. Kriza pa je relativno bolj kot celotno evroobmočje prizadela 
slovenski bančni sistem, zato je krepitev kreditne aktivnosti zaostajala za evrskim povprečjem. 
Obrestne mere za podjetja so bile med najvišjimi v evrskem območju. Slabo stanje v bančnem sistemu 
omejuje dostop podjetij do virov sredstev, ob tem pa se slovensko gospodarstvo po razmerju med 
krediti in kapitalom uvršča med najbolj zadolžena v evrskem območju. 
Gospodarstva držav zahodnega Balkana so okrevala z različnimi hitrostmi. Najpočasneje je 
napredovalo hrvaško gospodarstvo, pri katerem so tveganja zaradi šibkega domačega povpraševanja, 
visoke brezposelnosti, rastoče svetovne cene nafte in hrane ter krize na obrobju evroobmočja 
najizrazitejša. Rast gospodarske aktivnosti ovira tudi šibkost industrijskega sektorja in nizka raven 
neposrednih tujih investicij. Med državami zahodnega Balkana najvišjo gospodarsko rast dosegata 
Albanija in Kosovo. Ostale države v regiji kljub nestabilnosti in visokim tveganjem pričakujejo 
postopno izboljšanje gospodarskih razmer. 
 
Tabela 1: Napovedi gospodarskih gibanj na geografskih trgih koncerna Intereuropa 
  Rast BDP, 

v % 
Rast industrijske 

proiz.,  v % 
Inflacija, 

v % 
Rast izvoza, 

v % 
Rast uvoza, 

v % 
Države 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

EU 27 1,8% 1,9% 4,2% 3,5% 3,0% 2,0% 7,3% 6,5% 5,6% 5,7% 

Slovenija 2,2% 2,6% 5,0% 4,5% 2,6% 2,1% 6,9% 6,7% 5,1% 6,0% 

Hrvaška 1,1% 2,0% 2,5% 3,7% 2,8% 2,8% 4,0% 4,3% 2,5% 4,2% 

Črna Gora 3,0% 4,5% 9,0% 8,0% 1,0% 1,3% 12,0% 11,3% 11,4% 12,4% 

BiH 3,2% 5,5% 5,0% 7,0% 4,5% 2,0% 13,6% 14,4% 15,1% 11,9% 

Makedonija 3,0% 3,7% 2,5% 4,0% 3,0% 3,0% 6,7% 8,4% 6,1% 7,5% 

Srbija 3,0% 5,0% 4,2% 4,6% 4,4% 4,3% 7,0% 9,0% 6,0% 7,4% 

Kosovo 5,5% 5,2% - - 2,4% 2,1% - - - - 

Albanija 3,4% 3,6% 4,0% 4,5% 1,0% 1,3% - - - - 

Rusija 4,3% 4,5% 4,6% 4,4% 7,8% 6,8% 7,7% 4,5% 7,7% 7,0% 

Ukrajina 4,0% 4,3% 5,0% 5,2% 11,6% 8,8% 4,5% 4,2% 5,2% 5,9% 

Nemčija 2,7% 2,0% 2,0% 1,3% 2,6% 2,0% 7,6% 6,5% 6,8% 7,5% 

Francija 1,6% 1,5% 2,9% 0,6% 2,2% 1,7% 6,7% 6,6% 7,5% 7,2% 
 
(-) ni razpoložljivih podatkov 
 

 
 
 
 
 

VIRI: 
European Economic Forecast, Spring 2011, maj 2011, Evropska komisija 
World Economic Outlook, april 2011, IMF 
Umar, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2011, marec 2011 
Outlook, Perspektive 2011.-2013. godine, Sarajevo, april 2011, Direkcija za ek. planiranje BiH 
Umar, Ekonomsko ogledalo, marec 2011 
Izvozno okno, EIU marec 2011 
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Prodaja koncerna Intereuropa 
 
Potem ko smo v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležili spodbudnejše trende v prodaji logističnih 
storitev, so se ti nadaljevali tudi do konca meseca junija. Kljub temu, da napovedi gospodarskih gibanj 
za drugo polovico leta kažejo umiritev gospodarskih rasti, je rast trga v kombinaciji z okrepljenimi 
prodajnimi aktivnostmi že omogočila višjo raven prodaje. Pritiski na prodajne cene so naš nepopustljiv 
spremljevalec, ki ga obvladujemo skozi stalno optimizacijo procesov, začeto že konec leta 2009. 
Rezultat tega je postopna rast produktivnosti, ki se kaže tudi skozi letošnje poslovne rezultate.  
V prvem polletju leta 2011 smo v koncernu ustvarili 109,6 milijonov € prihodkov od prodaje ter s 
tem za 20 odstotkov presegli raven enakega obdobja leta 2010 ter za 14 odstotkov načrtovano 
vrednost prodaje. Na vseh treh poslovnih področjih osnovne dejavnosti smo lansko polletno prodajo 
presegli približno za petino, najbolj pri storitvah kopenskega prometa. Na ravni prihodkov od prodaje 
kopenskega prometa smo dosegli največji porast pri produktu železniškega prometa, kar je v veliki 
meri posledica pridobitve nekaterih novih poslov v ukrajinski družbi. Na področju storitev 
interkontinentalnega prometa še vedno izstopa rast storitev avtomobilske logistike v Rusiji, kjer 
prodaja števila avtomobilov dosega vrednosti blizu rekordnih. Dobre prodajne rezultate s pridobitvijo 
nekaterih novih poslov (papir, sol) ter ugodnim razvojem franšiznega sodelovanja z operaterjem 
kontejnerskih zbirnih servisov Ecu Line beležimo tudi na področju pomorskih kontejnerskih storitev. 
Na vseh treh področjih smo presegli načrtovane ravni, najbolj uspešni pa smo bili na področju 
kopenskega prometa, kjer smo plan presegli za 18 odstotkov. 
 
Tabela 2: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih v tisoč € 

 Poslovno področje jan - jun 
2011 

Struktura Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

1 Kopenski promet 68.113 62% 118 121 
2 Logistične rešitve 14.362 13% 105 118 
3 Interkontinentalni promet 24.652 22% 112 119 
4 Druge storitve 2.487 2% 99 94 

 SKUPAJ 109.615 100% 114 120 
 
Tabela 3: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    jan - jun 
2011 

Struktura Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

1 Države EU 62.934 57% 104 104 
2 Države izven EU 46.681 43% 132 150 

  SKUPAJ 109.615 100% 114 120 
Opomba: Podatki obsegajo prihodke od prodaje ustvarjene po geografskih področjih glede na sedež posameznih družb 
koncerna. 

 
V primerjavi z letom 2010 se je geografska struktura prihodkov od prodaje glede na sedež družb 
koncerna zaradi večjih rasti spremenila v korist držav na vzhodnih trgih (Ukrajina, Rusija). Tako se je 
delež prodaje družb v državah izven Evropske unije s tretjine povzdignil na 43 odstotkov prihodkov od 
prodaje koncerna. Obvladujoča družba s 47 odstotki ustvari največji del prodaje v koncernu. Največ 
storitev še vedno prodamo domačim kupcem, v letošnjem letu pa se je izrazito (za 155 odstotkov) 
povečala prodaja kupcem iz Rusije in Ukrajine.  
 
 Tabela 4: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    jan - jun 
2011 

Struktura Indeks 
2011/2010 

1 Slovenija 31.969 29% 96 
2 Hrvaška 15.876 14% 97 
3 Rusija 6.347 6% 219 
4 Bosna in Hercegovina 3.824 3% 112 
5 Srbija 1.602 1% 85 
6 Črna Gora 2.554 2% 98 
7 Ostale države 47.444 43% 134 
7a         Ostale države EU 30.663 28% 131 
7b         Ostale države sveta 16.781 15% 141 
  SKUPAJ 109.615 100% 114 
Opomba: Podatki obsegajo prihodke od prodaje ustvarjene po geografskih področjih glede na sedež kupca. 
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KOPENSKI PROMET    
 
Poslovno področje kopenski promet prispeva 62 odstotkov prihodkov od prodaje koncerna. V prvem 
polletju 2011 smo za 18 odstotkov presegli načrtovani obseg prihodkov od prodaje, v primerjavi s 
prvimi šestimi meseci leta 2010 pa smo prihodke od prodaje povečali za 21 odstotkov. V zadnjih 
mesecih beležimo nekoliko slabše prodajne rezultate, saj je posel prevoza naftnih derivatov 
sezonskega značaja. Poleg tega smo v mesecu juniju podpisali pogodbo o prodaji celotnega deleža v 
družbi Intereuropa S.A.S., Saint Priest, v postopku ustavljanja poslovanja pa je družba Intereuropa 
T&S GmbH, Troisdorf, kar se bo odrazilo na zmanjšanju prihodkov od prodaje na produktu cestni 
prevozi in zbirni promet. V letošnjem letu smo po eni strani priča višanju cen podizvajalcev (zaradi 
višanja cen naftnih derivatov in manjše ponudbe izvajalcev cestnih prevozov na trgu), kar vodi k 
višanju direktnih stroškov in posledično zniževanju marž v transportnih storitvah. V večini držav, kjer 
imamo lastna podjetja, se še vedno srečujemo s posledicami gospodarske krize, ki se kaže v manjšem 
obsegu blagovne menjave in v veliki finančni nedisciplini. To zahteva veliko previdnosti pri 
pridobivanju novih poslov, obenem pa moramo veliko pozornosti posvečati spremljanju finančne 
stabilnosti naših kupcev. Tega se zaveda tudi konkurenca, ki se poslužuje vseh možnih načinov 
(največkrat dumpinških cen), da pride do »zdravih« podjetij.  
  
Pri produktu zbirni promet je bil obseg prihodkov od prodaje v koncernu v upadu (-10 odstotkov 
glede na plan in -9 odstotkov glede na lansko leto).  
V Intereuropi d.d., ki ustvarja kar 85 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, ki jih na koncernu 
ustvarimo s produktom zbirni promet, smo v prvem polletju nekoliko presegli prihodke od prodaje, ki 
so bili doseženi v primerljivem obdobju lani. Preseganje plana prodaje beležijo Intereuropa, log. 
usluge d.o.o. Zagreb, Intereuropa, log. usluge - Beograd ter družba na Kosovu, medtem ko ostale 
družbe zaostajajo za planskimi cilji.  
Ekspresni promet ne dosega načrtovanih prihodkov od prodaje (-10 odstotkov na plan in -8 
odstotkov glede na obdobje januar-junij 2010). Največji zaostanek beležimo na Hrvaškem (-22 
odstotkov glede na plan in -20 odstotkov glede na doseženo v lanskem letu), kar je predvsem 
posledica izgube nekaj zelo pomembnih kupcev. Poleg tega se še vedno odražajo posledice krize, 
zaradi česar je manjši tudi obseg poslovanja z obstoječimi komitenti; konkurenca pa na trgu nastopa z 
dumpinškimi cenami. Na Hrvaškem ustvarimo 58 odstotkov prihodkov od prodaje na tem produktu, 
vendar pa se je v primerjavi z enakim obdobjem lani ta delež zmanjšal za 8 odstotnih točk. Beležimo 
pa pozitiven trend v primerjavi s prvim trimesečjem letošnjega leta, kar gre pripisati predvsem večjim 
prodajnim aktivnostim. Slovenski del koncerna prispeva 30 odstotkov od prodaje v strukturi tega 
produkta v koncernu, kar pomeni, da se je delež povečal za 6 odstotnih točk. Vse kaže, da so ukrepi, 
ki smo jih izvedli v Sloveniji v lanskem letu obrodili sadove, saj smo v prvem polletju 2011 presegli 
načrtovane prihodke od prodaje za 16 odstotkov, dosežene v lanskem primerljivem obdobju pa za 12 
odstotkov.   
 
Na produktu cestnih prevozov je bil plan prodaje presežen za 5 odstotkov, lanskoletni rezultat pa smo 
presegli za odstotek. Največji delež prihodkov od prodaje na produktu cestni promet še vedno 
ustvari družba Intereuropa Transport d.o.o. (41 odstotkov), ki v prvem polletju 2011 zaostaja za 
planom prodaje za odstotek. Omenjena družba ne dosega lanskih prihodkov od prodaje, saj se čedalje 
bolj krči njen vozni park. Plan prodaje je bil presežen v Intereuropi d.d. (+21 odstotkov), v 
Intereuropi, log. usluge d.o.o. Zagreb (+1 odstotek), v Intereuropi, log. usluge - Beograd (+22 
odstotkov), v Zetatrans, Podgorica (+40 odstotkov), v Intereuropi Skopje d.o.o. (+9 odstotkov) in v 
TEK ZTS Užgorod  (+7 odstotkov). Prav tako je plan prodaje presegla Intereuropa East, Ltd Moskva, 
in to za kar 121 odstotkov (je pa to še vedno za 13 odstotkov manj kot lani). Na doseganje planskih 
ciljev produkta cestni promet ima negativen učinek zaustavljanje poslovanja družbe v Nemčiji, kar se 
bo še bolj negativno pokazalo v naslednjih mesecih. Intereuropa d.d. je v primerjavi z obdobjem 
januar - junij 2010 povečala prihodke od prodaje, in to kar za tretjino. V letošnjem letu smo bili zaradi 
politične nestabilnosti v arabskem svetu priča višanju cen goriva, kar vpliva na višanje direktnih 
stroškov. Višjih vhodnih stroškov nismo uspeli prevaliti na kupce, saj smo priča znižanju marž. 
 
Produkt carinske storitve na ravni koncerna dosega planirane kazalce prodaje (+5 odstotkov). Prav 
tako presegamo lanskoletne prodajne rezultate za 9 odstotkov. Polovico vseh prihodkov od prodaje na 
tem produktu ustvarjamo na Hrvaškem, kjer smo ustvarili za 14 odstotkov višje prihodke od prodaje 
kot v obdobju januar-junij 2010. Takšen rezultat je bil dosežen zahvaljujoč povečanim prodajnim 
aktivnostim in zaradi prevzemanja komitentov od konkurence (predvsem od enega izmed večjih 
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ponudnikov carinskih storitev na Hrvaškem, ki se je znašel v finančnih težavah). Družbi v BiH in Srbiji 
presegata načrtovane prihodke od prodaje, medtem ko ostale družbe zaostajajo za planskimi cilji. V 
Intereuropi d.d. beležimo preseganje plana prodaje za 3 odstotke, medtem ko za odstotek zaostajamo 
za lanskoletnim rezultatom. Zaostanek gre v glavnem pripisati Filiali Mejna odprava, ki je za 
doseženimi prihodki od prodaje v prvem polletju lani zaostala za 10 odstotkov. Razlog za zaostajanje 
tiči v zmanjšanju prihodkov iz carinskega zastopanja, medtem ko na produktu mejna odprava 
(tranzitni mejni postopki) močno presegamo tako plan prodaje kot doseženo v primerljivem obdobju 
lani.  
 
Na produktu železniški promet beležimo v prvem polletju veliko pozitivno odstopanje od 
načrtovanih prihodkov od prodaje (več kot 3-kratno preseganje plana), kar gre pripisati ukrajinski 
družbi TEK ZTS Užgorod. Največji zaostanek za načrti beležimo v družbi Intereuropa East, Ltd Moskva 
(produkt se še vedno ne izvaja, kljub temu, da je bilo planiranih 1,3 milijona € prodaje v prvem 
polletju). Družba Intereuropa FLG d.o.o, ki je specializirana za organizacijo železniških prevozov, pa je 
za 6 odstotkov presegla plan, medtem ko je zaostala za doseženim v obdobju januar - junij 2010. Vse 
ostale družbe beležijo zaostajanje na tem produktu. 
 
V naslednjih mesecih bomo izpeljali dodatne aktivnosti predvsem na področju selektivne (ciljne) 
prodaje in iskanja večjih sinergij med posameznimi poslovnimi enotami, prav tako so predvidene 
določene optimizacije in racionalizacije poslovanja. Tako v družbi v Sloveniji, kot na Hrvaškem ter v 
Bosni in Hercegovini se izvajajo aktivnosti za optimizacijo stroškov na domači distribuciji (outsourcing, 
prestrukturiranje kupcev, redefiniranje cenovne politike ipd). Na Hrvaškem so ustanovili interno borzo 
tovora. Cilj je povečanje sinergijskih učinkov pri obvladovanju cestnih prevozov. 
V septembru načrtujemo začetek izobraževanja in posledično vpeljevanja nove informacijske rešitve v 
Sloveniji. Vpeljava bo potekala sukcesivno (po produktih). Skladno z načrti naj bi do konca leta vpeljali 
novo informacijsko rešitev na kopenskih produktih. To pomeni, da bo od septembra dalje veliko 
aktivnosti posvečenih doseganju tega cilja. 
 
V naslednjem trimesečju pričakujemo nekatere negativne efekte, ki bodo vplivali na rezultat, in sicer: 

 Zaustavljanje poslovanja odvisne družbe v Nemčiji (od maja 2011 dalje brez prihodkov), ki  
predstavljala 4 odstotke vseh prihodkov od prodaje koncerna.  

 Podpis pogodbe o prodaji celotnega deleža v družbi v Franciji v juniju 2011; 
 V slovenskem delu koncerna je začel veljati Zakon o dopolnitvah in spremembah zakona o 

prevozih v cestnem prometu, ki določa obvezni plačilni rok za plačilo voznine za prevoz blaga v 
tridesetih dneh od izstavitve računa. Ta bo imel negativne posledice na našo konkurenčnost 
(predvsem, ko nastopamo v vlogi agenta), pričakujemo pa lahko tudi negativne finančne 
posledice. 

 
 
LOGISTIČNE REŠITVE 
 
V okviru poslovnega področja logističnih rešitev smo v prvi polovici leta 2011 na ravni koncerna 
ustvarili 14,4 milijonov € prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 13 odstotkov prihodkov koncerna. 
Največje poraste prodaje logističnih rešitev glede na lansko leto beležimo na slovenskem (26 
odstotkov), na bosanskem (15 odstotkov) in na ruskem trgu (189 odstotkov). 
 
Na obeh ključnih trgih logističnih rešitev - slovenskem in hrvaškem, ki predstavljata kar 80 odstotkov 
prodaje poslovnega področja, smo prihodke od prodaje povečali za 18 odstotkov. Na poslovanje še 
vedno vpliva počasno okrevanje gospodarstva. Ob tem občutimo pozitivne premike pri gibanju 
blagovnih tokov in s tem povečanje zalog blaga v skladiščih. Še vedno se soočamo tudi z močnim 
pritiskom strank na znižanje cen skladiščnih storitev, predvsem na dveh ključnih trgih (Slovenija in 
Hrvaška). To se odraža v zahtevah komitentov, ki pričakujejo cene logističnih storitev nižje za cca. 35 
odstotkov, kar še dodatno zmanjšuje donosnost poslov. 
V ostalih državah, kjer smo prisotni s skladiščnimi kapacitetami, smo še vedno občutili velik upad 
povpraševanja po logističnih rešitvah, saj zaradi gospodarske situacije ni obrata zalog.  
Prodaja storitev v družbah v Črni Gori in Srbiji je v primerjavi z prodajnimi rezultati lanskoletnega 
polletja upadla za 16 oz. 9 odstotkov, pri čemer vsaka od družb ustvarja po 4 odstotke koncernske 
prodaje logističnih rešitev.  
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S prodajo storitev s področja logističnih rešitev smo v letošnjem polletnem obdobju presegli 
načrtovano raven za  5 odstotkov. Na tak rezultat je vplivala predvsem boljša prodaja na slovenskem 
trgu, kjer smo prekoračili planski cilj kar za 24 odstotkov. Na ostalih trgih beležimo počasni trend 
okrevanja gospodarstva po globalni gospodarski krizi.  
Na dober rezultat slovenskega tržišča vpliva predvsem pričetek poslovanja z novimi komitenti, dobljeni 
enkratni posel ter povečanje obsega poslovanja z obstoječimi komitenti. Na poslovnem področju so po 
posameznih organizacijskih enotah v teku intenzivne komercialne aktivnosti za pridobitev večjih 
logističnih poslov, ki bodo po pričakovanjih pričele komercialne efekte prinašati v drugi polovici leta 
2011. Poleg komercialnih aktivnostih poteka posodobitev poslovanja z nekaterimi večjimi obstoječimi 
komitenti, in sicer vzpostavitev elektronskega poslovanja (EDI). 
 
 
INTERKONTINENTALNI PROMET 
 
Na področju interkontinentalnega prometa smo v prvem polletju letos poslovali zelo dobro in nad 
planiranimi cilji. Dosegli smo 24,7 milijonov € prihodkov od prodaje oz. 22 odstotkov v skupni prodaji 
koncerna. Planirane cilje smo presegli za 12 odstotkov oz. za 2,6 milijona €. V primerjavi z lanskim 
prvim polletjem smo dosegli kar 19 odstotno rast oz. za 3,9 milijone € boljši prodajni rezultat. Največji 
presežek prodajnih planov smo dosegli na dveh najpomembnejših trgih, in sicer v Sloveniji in Rusiji. 
Na obeh tržiščih smo beležili porast povpraševanja na trgu avtomobilske logistike, kar vpliva tudi na 
naše poslovanje na področju avtomobilske logistike.  
 
Pomorski promet 
V prvem polletju leta 2011 smo na storitvah pomorskega prometa v koncernu za 3 odstotke presegli 
planirane prihodke od prodaje in za 8 odstotkov presegli prodajne rezultate lanskega leta. Bolje kot 
lani in nad planiranimi prodajnimi cilji so poleg družb v Sloveniji poslovale enote na Hrvaškem, Bosni 
in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in Albaniji. Višja prodaja je odraz večjega obsega fizičnega poslovanja 
in višjih voznin v pomorskem transportu. Kljub temu ostra konkurenca in gospodarski krč v regiji 
nižata zaslužke. Bolje kot v lanskem prvem polletju so poslovale družbe v Srbiji, Črni Gori in Albaniji.  
Nad pričakovanji prodajnih rezultatov smo poslovali na produktu konvencionalni tovori in kontejnerski 
promet. Pri kontejnerskem prometu smo presegli planske cilje prihodkov od prodaje za 30 odstotkov. 
Dober rezultat na produktu klasičnih tovorov je povezan z novimi posli in povečanim obsegom 
podhlajenega sadja in zelenjave iz Bližnjega vzhoda ter večjimi količinami posla glinice.  
Pri produktu kontejnerskega prometa smo rast glede na lani dosegli v slovenskem delu koncerna in v 
družbah na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori in Albaniji. Pri kontejnerskih prevozih smo pridobili nove posle 
papirja v izvozu preko Kopra, uvoz soli v kontejnerjih in dobro se razvija franšizno sodelovanje z 
operaterjem kontejnerskih zbirnih servisov Ecu Line, s katerim smo sklenili novo tri letno sodelovanje v 
Sloveniji, na Hrvaškem in v Albaniji. 
Upadanje pomorskih voznin na produktu RO-RO se je odrazilo na nedoseganju prodajnih rezultatov. 
Še dalje se srečujemo s težavami konkurenčnosti RO-RO servisa med Koprom in Dračem ter obratno. 
Servis se je v drugem četrtletju nekoliko ustalil, kar je pozitivno vplivalo na naše boljše poslovanje. 
Rednost linije nam omogoča pridobivanje novih strank in boljše sodelovanje z našim podjetjem v 
Albaniji.  
Za drugo polletje pričakujemo, da bomo poslovali v okviru planiranih rezultatov, tako naj bi leto 2011 
kumulativno zaključili nad planom. Dobro poslovanje pričakujemo na konvencionalnih tovorih in pri 
kontejnerskem prometu. Pri kontejnerskih odpremah potekajo pogovori z novimi komitenti, katerih 
kontejnerje naj bi razvažali po centralni Evropi oz. tovor tudi pretovarjali v naših skladiščih in nato 
vršili distribucijo s koncerenskimi kopenskimi linijami. Na kontejnerskih zbirnih linijah planiramo uvesti 
eno ali dve novi direktni liniji iz Azije ter tako dodatno okrepiti naš položaj na trgu. Pri klasičnih 
pomorskih prevozih pa potekajo pogovori o sodelovanju z novimi strankami na področju tekočih 
tovorov. 
 
Avtomobilska logistika 
Na segmentu avtomobilske logistike dosegamo pomembno rast. Planirane cilje prihodkov od prodaje 
smo v prvem polletju presegli za 31 odstotkov. Veliko rast prodajnih rezultatov smo zabeležili v Rusiji, 
in sicer 71 odstotkov nad planiranim. Zelo dobri prodajni rezultati so posledica v tem letu pridobljene 
nove dvoletne pogodbe za skladiščenje, pretovor in prevoz vozil koncerna General Motors ter dobre 
prodaje osebnih vozil v Rusiji.  
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Bistveno višji prihodki so povezani z izrednim porastom pretovora vozil koncerna General Motors ter 
večjim številom skladiščenih vozil na terminalu. V prvem polletju smo namreč pretovorili kar 122.067 
vozil na vhodu in 121.871 vozil na izhodu iz terminala. V povprečju je bilo v vseh šestih mesecev na 
terminalu skladiščenih 11.868 vozil. 
V Sloveniji smo poslovali za 7 odstotkov nad planiranimi rezultatov prihodkov od prodaje. Zelo dobro 
smo poslovali pri poslih s skladiščenjem vozil na našem terminalu v Kopru in terminalu v Logatcu, kjer 
smo na novo postavili protitočno zaščito za avtomobile.  
 
Pomorska agencija 
Družba Interagent d.o.o., ki ponuja produkt pomorske agencije je v prvem polletju ustvarila za 433 
tisoč € prihodkov od prodaje. Tako je dosežena 16 odstotna rast na lansko prvo polletje. Višji prihodki 
so povezani z linijskim poslovanjem pri agencijskem zastopanju ladjarja CSAV Norasia, katerega servis 
je bil vzpostavljen lani v mescu maju.  
Na liniji je bilo obdelanih 5.666 TEU1 in tako dosežen boljši rezultat od planiranega. Kljub dobri sezoni 
prevoza soli smo v oddelku chartering, zaostali za polletnimi planskimi cilji. Pri luški agenturi ostajamo 
vodilni pomorski agent po številu zastopanih ladij v pristanišču Koper. Zastopali smo 141 ladij oz. za 4 
ladje več kot lani.  
Poslovanje v drugem polletju je še negotovo, saj ni natančnih podatkov o delovanju linijskega servisa 
ladjarja CSAV Norasia. Kljub temu v družbi Interagent d.o.o. ostaja usmeritev pospešenih komercialnih 
aktivnosti na področju kontejnerskih prevozov in pri zaključevanju ladij v charteringu. 
 
Letalski promet 
Na produktu letalskega prometa smo v koncernu malenkostno pod planskimi izhodišči pri prihodkih od 
prodaje, kar je skladno s pričakovanji polletnih rezultatov. Ob tem smo rezultate prvega polletja lani 
presegli za 5 odstotkov. V koncernu smo dosegli 1,7 milijona € prihodkov iz prodaje, od tega v 
Sloveniji 71 odstotkov.  
Trend nižanja zaslužkov v letalskem prometu se nadaljuje. Vse večja konkurenca alternativnih 
transportnih načinov kot so pomorski kontejnerski zbirniki in kombinacija pomorskega ter letalskega 
transporta iz Azije se nadaljuje. Posledično beležimo odliv pošiljk na te produkte. Poleg tega stranke 
vse bolj uporabljajo direktne dostave do evropskih letališč in same kombinirajo kopenske prevoze ter 
letalski transport.  
Dobro poslujemo v Srbiji, saj sodelujemo pri čarterskih poletih iz Beograda in Niša. V prvem polletju je 
bil pomemben posel transporta živih živali preko letališča Niš in kasneje tudi Beograd. Z Adrio Airways 
ostajamo v pogovorih za vzpostavitev linije Ljubljana-Niš-Ljubljana, kjer bi bili imenovani za agenta na 
niškem letališču. 
V drugem polletju, še posebej v zadnjem četrtletju, pričakujemo rast prodajnih rezultatov. Pomembno 
rast pričakujemo predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, kjer že potekajo pogovori z novimi 
strankami. 
 
UPS 
Produkt UPS, ki smo ga izvajali samo na ozemlju Bosne in Hercegovine se z mesecem julijem ukinja. 
Razlog je v odločitvi principala po zamenjavi agenta v Bosni in Hercegovini. Agenturo je namreč dobila 
agencija, ki že pokriva ozemlji Srbije in Črne Gore. Tako UPS uresničuje namero po zmanjševanju 
števila agentov v regiji in tesnejše sodelovanje z enim ali dvema agentoma.  
V Intereuropi smo v prvem polletju poslovali nekaj pod plani. Za planom prodaje smo zaostali 6 
odstotnih točk. Na trgu smo se srečevali z močno konkurenco, ki je ponujala bistveno višje popuste 
kot naš principal UPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 20-fitni kontejner, angl. twenty-foot equivalent unit - mera za promet kontejnerskega blaga 
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1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
V prvem polletju 2011 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 11,9 milijonov € poslovnega izida 
pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je za 6 odstotkov nad načrtovanim in 12 
odstotkov manj kot v primerljivem obdobju 2010. V prvi polovici leta 2010 je na višino EBITDA 
bistveno vplivala prodaja nekaterih osnovnih sredstev (nepremičnin), s čimer smo takrat ustvarili 4,5 
milijone € drugih poslovnih prihodkov. Če bi v obeh letih izločili te in še ostale dogodke, ki niso 
neposredno povezani z rednim poslovanjem, bi EBITDA v prvem polletju leta 2011 znašal 10,2 
milijona € in bi bil za 35 odstotkov oz. 2,7 milijona € višji kot v enakem obdobju leta 2010.  
 
Izid iz poslovanja koncerna smo v prvem polletju 2011 v primerjavi s prvim trimesečjem več kot 
podvojili, tako je ob polletju znašal 5,6 milijona €, kar je za 46 odstotkov več kot smo načrtovali ter 
11 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2010, ko je na izid iz poslovanja vplivala že 
omenjena prodaja nekaterih osnovnih sredstev. Medletno primerljivost bi dosegli z izločitvijo 
dogodkov, ki niso neposredno povezani z rednim poslovanjem: izid iz poslovanja bi tako znašal 3,9 
milijona € in bi bil za 3,6 milijona € višji kot v letu 2010. Izboljšanje izida iz poslovanja glede na 
primerljivo obdobje 2010 je v največji meri posledica večje prodaje ter nižjih stroškov dela in 
amortizacije. Med ostalimi stroški beležimo največji porast pri direktnih stroških storitev, ki so porasli 
bolj kot prodaja, na kar je v največji meri vplivala spremenjena struktura prodaje v korist storitev z 
nižjo maržo (železniški promet v družbi TOV TEK ZTS Užgorod).  
 
Izid iz financiranja je znašal -5,8 milijona €, kar je za 2,2 milijona € boljše kot smo načrtovali in 
za 8,5 milijona € slabše kot v prvem polletju 2010. Med finančnimi prihodki, ki so znašali 1,9 milijona € 
predstavljajo največ prihodki od odprave popravkov in odpisov terjatev (0,9 milijona €), med 
finančnimi odhodki, ki letos znašajo 7,7 milijona € pa so največja postavka odhodki za obresti iz 
naslova posojil od drugih (5,8 milijona €) ter odhodki iz naslova popravka vrednosti in odpisa terjatev 
(1,4 milijona €). V kolikor bi v obeh letih izključili vpliv prihodkov/odhodkov iz naslova tečajnih razlik 
(ki so bile pomembna postavka prihodkov iz financiranja v letu 2010) ter odhodkov/prihodkov iz 
prevrednotenja instrumenta za zaščito pred tečajnim tveganjem, bi izid iz financiranja v letošnjem letu 
znašal -5,9 milijona €, kar je za 320 tisoč € slabše kot v prvem polletju 2010.  
 
Tabeli 5 in 6: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar – junij 2011 v tisoč €  
Postavka / Kazalec jan-jun 

2011 
Plan  
2011 

jan-jun 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 109.615 95.745 91.627 114 120 
EBITDA* 11.873 11.152 13.558 106 88 
Poslovni izid iz poslovanja 5.620 3.846 6.325 146 89 
Poslovni izid iz financiranja -5.785 -7.986 2.673 72 - 
Čisti dobiček/izguba -258 -3.800 7.133 7 - 
Prih.od prodaje /zap /mes  8,410 7,257 6,559 116 128 
Dodana vrednost /zap /mes  2,437 2,355 2,472 103 99 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 
Postavka / Kazalec 30.06. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 413.214 425.925 425.428 97 97 
Kapital* 144.255 171.593 148.163 84 97 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 1,05 0,77 0,91 137 115 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)** -1,45% -5,02% 0,19% 29 - 
* na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja 
 
Bilančna vsota je na zadnji dan obdobja znašala 413,2 milijonov €, kar je za 3 odstotke manj kot ob 
koncu leta 2010. Na zmanjšanje sredstev v prvem polletju leta 2011 najbolj vpliva zmanjšanje 
opredmetenih osnovnih sredstev za 12,5 milijona € (-4 odstotke), na kar najbolj vpliva prodaja 
nepremičnin v družbi Intereuropa, log. usluge, d.o.o. Zagreb in nizka vlaganja v osnovna sredstva. Na 
strani obveznosti so največje spremembe pri kratkoročnih prejetih posojilih, ki so se v prvem polletju 
2011 zmanjšala za 7,8 milijona €. V primerjavi s koncem leta 2010 se delež kapitala v strukturi virov ni 
bistveno spremenil. 
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
V koncernu Intereuropa smo v prvem polletju leta 2011 realizirali 483 tisoč € investicijskih vlaganj 
v osnovna sredstva, od tega 109 tisoč € v nepremičnine ter 374 tisoč € v opremo in neopredmetena 
sredstva. S tem smo izpolnili 17 odstotkov letnega plana investicijskih vlaganj.  
 
Tabela 7: Pregled investicijskih vlaganj v obdobju januar – junij 2011 v tisoč € 

Nepremičnine Oprema SKUPAJ Družba 

Plan Realiz. Plan Realiz. Plan Realiz. 

% 
letne 
realiz. 

Intereuropa d.d.  262 3 1.221 114 1.482 117 8 
Odvisne družbe 322 106 955 260 1.277 366 29 
SKUPAJ 
KONCERN 584 109 2.175 374 2.759 483 17 
 
V družbi Intereuropa d.d. smo v nepremičnine, opremo in neopredmetena sredstva investirali 117 
tisoč €, medtem ko smo v ostalih družbah koncerna v osnovna sredstva vložili 366 tisoč €, od tega 
največ v popravila in nabave motornih vozil, stavbe in pripadajočo opremo in računalniško opremo. 
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1.4. Upravljanje s človeškimi viri  
 
Gibanje števila zaposlenih 
 
Skupno število zaposlenih v koncernu Intereuropa se je v prvem polletju 2011 v primerjavi s koncem 
leta 2010 zmanjšalo za 18 zaposlenih. Na dan 30.06.2011 smo v koncernu imeli 2.214 zaposlenih. 
 
V slovenskem delu koncerna se je število zaposlenih zmanjšalo za 36 sodelavcev, v tujini pa povečalo 
za 18 zaposlenih. Trend zmanjševanja števila zaposlenih se je najopazneje nadaljeval v odvisni družbi 
Intereuropa Transport d.o.o. (-24 zaposlenih); v Intereuropi, logističke usluge, d.o.o, Zagreb (-16); v 
Intereuropi Transport & Spedition GmbH, Troisdorf (-13); v Intereuropi RTC d.d. Sarajevo (-10);  
Intereuropi d.d. (-13) ter v Intereuropi S.A.S., Saint Priest (FRA), kjer je delovno razmerje prenehalo 
vsem zaposlenim (-4).  
Število zaposlenih se je bistveno povečalo v Intereuropi East Ltd, Moskva za 57 zaposlenih (to so 
predvsem vozniki osebnih avtomobilov na parkiriščih). Skupno je odšlo iz koncerna 167 zaposlenih, na 
novo pa se jih je zaposlilo 149. 
 
Tabela 8: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa na dan 30.06.2011 
  30.06.2011 31.12.2010 Razlika   

11-10 
Indeks 
11/10 

Slovenija 932 968 -36 96 
Hrvaška 566 582 -16 97 
Ostale države 716 682  34 105 
SKUPAJ 2.214 2.232 -18 99 
 
 
Razvoj in izobraževanje kadrov 
 
Tabela 9: Izobraževanje v obdobju januar – junij  2011 

Dejansko  
jan-jun 2011 

v 1000 € 

Plan 
jan-jun 2011 

v 1000 € 

Indeks 
dejansko/plan 

Dejansko/zap. 
v € 

Št. ur 
funkc.izobr. Št.ur/zap. 

32 201 31 14,3 11.464 5 
 
 
V obdobju januar-junij 2011 smo v koncernu Intereuropa v razne oblike usposabljanja oz. pridobivanja 
novih znanj vključili  39 odstotkov zaposlenih (862 udeležb), kar je za 16 odstotkov več kot v enakem 
obdobju lanskega leta.  
Delež celotnega  izobraževanja se je povišal izključno zaradi obsežnega usposabljanja s področja  
varstva in zdravja pri  delu predvsem v Intereuropi Zagreb d.o.o., kjer so  tovrstnemu usposabljanju 
namenili  kar 6.133 ur (v pretežni meri je šlo za interno izobraževanje), kot tudi v slovenskem delu 
koncerna (izobraževanje vseh zaposlenih iz varstva pri delu v Filiali Mejna odprava ter 87 voznikov; 
interno usposabljanje 74 zaposlenih ter 88 pogodbenih delavcev s področja dela z ADR blagom ter  
usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacije … ). V obdobju januar – 
junij  2011 je bilo na usposabljanjih skupno 828 delavcev za varno in zdravo delo (613 v slovenskem 
delu družbe in 215 v preostalih družbah koncerna). Navedena usposabljanja so na določeno obdobje 
zakonsko zahtevana, zaradi česar so tudi koncentrirana v takem obdobju.  
 
Zaradi restriktivne porabe sredstev za izobraževanje se je usposabljanje v primerjavi z enakim 
obdobjem lani na vseh ostalih področjih zmanjšalo. Obsežnejša interna  usposabljanja  so predvidena 
v naslednjih mesecih (informacijski sistem za podporo prodajnim procesom). 
 
Največji delež izobraževanja na zaposlenega je imela družba Interzav, d.o.o. (30 ur), Intereuropa 
Zagreb  d.o.o (12 ur),  Intereuropa Transport d.o.o. (12 ur), Intereuropa Logističke usluge Beograd (4 
ure), Intereuropa d.d. (3 ure), v drugih družbah  so se zaposleni usposabljali manj kot uro. 
 
Več kot  68 odstotkov funkcionalnega izobraževanja je bilo realizirano z internimi izvajalci, ki so izvajali 
izobraževanja s področja varstva in zdravja pri delu, v matični družbi pa na informacijskem sistemu za 
podporo prodajnim procesom ISPRO.   
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Slika 2: Število ur izobraževanja v obdobju januar – junij 2011 po vsebinah v koncernu 
 
 
Skrb za zaposlene in širše družbeno okolje 

 Finančno pomoč smo v obdobju januar - junij namenili 43 delavcem, ki so se znašli v zdravstvenih 
in finančnih težavah, v višini 29 tisoč € (v enakem obdobju lani 28 tisoč €); 

 v počitniških enotah Intereurope smo beležili skupno 1.336 nočitev, kar predstavlja 35-odstotno 
zasedenost (v enakem obdobju lani 1.639 nočitev oziroma 43-odstotno zasedenost); 

    omogočili smo pridobivanje praktičnih znanj 43 dijakom in študentom v koncernu. 
 
Področje zdravstvenega varstva 
 
V obdobju januar - junij 2011 smo na predhodne preventivne, obdobne ali izredne zdravstvene 
preglede napotili  265 delavcev za opravljanje določenega dela in podajo ocene delazmožnosti (137 v 
slovenskem delu družbe in 128 v preostalih družbah koncerna), kar je za 77 pregledov manj kot v 
enakem obdobju lani. Manj zdravniških pregledov je bilo opravljenih predvsem v odvisnih družbah.  
 
Tudi ob polletju ugotavljamo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta tako v 
Intereuropi d.d. kot Intereuropi Transport d.o.o.  povišala bolniška odsotnost, kar nakazuje potrebo po  
natančnejši preučitvi razlogov in organizacijskih enot, v katerih se pojavlja višja bolniška odsotnost. 
 
 
Področje preventivnega nadzora 
Na področju preventivnega nadzora je bil opravljen nenajavljen preventivni inšpekcijski pregled s 
strani inšpektorja RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. varstva pred požarom v 
poslovalnici Vrtojba. Največja ugotovljena pomanjkljivost oz. nepravilnost je hranjenje polnih in 
praznih jeklenk v skladišču, zato je bilo potrebno do naslednjega inšpekcijskega pregleda preseliti 
jeklenke na ustrezen prostor izven skladišč. V aprilu je bil opravljen tudi pregled s strani pooblaščene 
osebe za varstvo pred požarom na nivoju družbe Intereuropa d.d., pri katerem je bilo ugotovljenih še 
12 drugih pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti do omenjenega naslednjega inšpekcijskega 
pregleda (založenost dostopa do gasilnikov in hidrantov, izdelava ocene požarne ogroženosti, 
požarnega načrta in načrt evakuacije, meritev strelovoda, zarisati transportne in dostopne poti,…..). 
Izdelali smo z zakonom zahtevano požarno dokumentacijo za poslovalnico Vrtojba in skladišči v 
poslovni enoti Koper.  
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Poškodbe na delu 
V obdobju januar – junij  2011 smo obravnavali  25  poškodb na delu, od tega  13 v slovenskem delu 
in 12 v preostalih družbah koncerna. Pri analizi poškodb ugotavljamo, da je pogost vzrok za nastanek 
poškodb predvsem osebni dejavnik (nepazljivost, neuporaba osebne varovalne opreme, pomanjkljiv 
nadzor in vodenje delovnega procesa).  
 
Pregledi in preizkusi delovne opreme 
Na ravni celotnega koncerna smo opravili 139 pregledov delovne opreme. V upravni stavbi družbe 
Intereuropa d.d. smo opravili z zakonom predpisane obdobne preglede Aktivne požarne zaščite - 
Varnostne razsvetljave.  
V poslovni enosti Celje smo opravili meritve ozemljitvene upornosti strelovoda. V večini poslovnih enot 
so bili opravljeni periodični pregledi viličarjev ter letni pregledi gasilnih aparatov in hidrantnega 
omrežja. 
Še vedno odpravljamo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob internem pregledu  s področja varstva 
pred požarom v poslovni enoti Ljubljana.  
Opravljen je bil interni protipožarni pregled v prostorih oddanih družbi AC-Interauto, kjer so bila 
ugotovljena neskladja in nepravilnosti s področja varnosti pred požarom. Ugotovitve so bile 
posredovane vodstvu z namenom čimprejšnje odprave le teh. 
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1.5. Celovita kakovost poslovanja 
 
V koncernu Intereuropa je po standardu ISO 9001:2008 certificiranih pet družb od 
skupno 18-ih. V družbah s certificiranim sistemom vodenja kakovosti deluje 51 odstotkov 
vseh zaposlenih v koncernu. Prvo polletje je minilo v znamenju zunanje presoje sistema 
vodenja kakovosti  družb Intereuropa d.d., Intereuropa Transport d.o.o. in Interagent 
d.o.o. Družba v Zagrebu se pripravlja na samostojno pridobitev certifikata kakovosti in 
certifikata sistema zagotavljanja varnosti prehrane. 
 
Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 

 Izdelali smo letna poročila sistema vodenja kakovosti za leto 2010 in sprožili ukrepe za izboljšanje 
sistema v vseh petih družbah. 

 Izdali smo novo, 15. izdajo poslovnika sistema vodenja kakovosti družb Intereuropa d.d. in 
Intereuropa Transport d.o.o. 

 Opravili smo pregled vodstva sistema vodenja kakovosti družb Intereuropa d.d. in Intereuropa 
Transport d.o.o.  

 
Notranje preverjanje kakovosti storitev 

 V družbi Intereuropa d.d. smo izvedli notranje presoje procesov skladiščenja in distribucije (16 
priporočil za izboljšave) in mejne odprave (7 priporočil za izboljšave). 

 Notranje presoje so izvedene tudi v vseh preostalih odvisnih družbah. 
 
Nadziranje kakovosti s pokazatelji kakovosti 
 

Družba Št. 
reklamacij 

Indeks 
11/10 

Število 
odškodnin.  
zahtevkov 

Vrednost 
 

V 1000 € 

Indeks 
11/10 

PV 
 

v 1000 € 

Indeks 
11/10 

IE d.d. 344 83 152 151 214 65 280 
IE TR d.o.o. 62 80 12 25 48 24 48 

PV= PRIZNANA VREDNOST 

 
Reklamacij je bilo količinsko manj kot lansko leto v enakem obdobju, vendar so se po vrednosti v 
Intereuropi d.d. podvojile. Porast odškodnin beležijo vse filiale približno enako razen Mejne odprave, 
kjer niso imeli odškodninskih zahtevkov. Število reklamacij se je bistveno zmanjšalo pri produktih IE 
Express in dokladih.  
Vrednostno so se odškodnine povečale v skladiščenju in distribuciji zaradi poplav, zbirnem prometu 
zaradi odtujitev, pomorskem prometu zaradi poslabšanja kakovosti blaga med prevozom ter avio 
prometu zaradi poškodb in napačne odpreme. 
V Intereuropi Transport je prišla po lanskoletnem povišanju odškodnin ponovno na običajno raven. 
 
Zunanje preverjanje kakovosti storitev s stani certifikacijskega organa 
 
Vseh pet certificiranih družb koncerna je opravilo prehod na nov standard ISO 9001:2008 že v prvem 
letu prehoda t.j. v letu 2009. Rezultati zunanjih presoj v letu 2011 po družbah so sledeči: 

 Intereuropa d.d. in Intereuropa Transport d.o.o. - presoja je bila druga kontrolna, 
trinajsta po vrsti. Presoja se je odvijala v naslednjih organizacijskih enotah: 
- Intereuropa d.d. – uprava, PE Ljubljana, PE Jesenice, PO Vrtojba 
- Intereuropa Transport d.o.o. – vodstvo, operativno komercialna služba, nabavna služba 
Največ priporočil se je nanašalo na nadzorovanje procesov (12), nato na obvladovanje 
dokumentov in zapisov (7), izvajanje procesov (2) ter usposabljanje (1). 
Če pogledamo priporočila po družbah, ugotovimo, da je Intereuropa d.d. prejela 16 priporočil, 
od tega dve skupni z Intereuropo Transport d.o.o., Intereuropa Transport d.o.o. pa 4 
priporočila. 
Za sprejeta priporočila so nosilci reševanja priporočil po sklepu uprave izdelali rešitve, za 
nesprejeta priporočila pa podali ustrezno utemeljitev. Poročilo o teh ukrepih smo 
certifikacijskemu organu SIQ poslali konca maja. 

 Interagent d.o.o. – zunanja presoja v drugem kvartalu je bila četrta recertifikacijska in 
trinajsta po vrsti. Družba je presojo prestala brez neskladij in s štirimi splošnimi priporočili. 
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1.6. Ustvarjanje vrednosti za lastnike 
 
 
Ključni podatki o delnici  IEKG  
 

 Osnovni kapital: 7.209.413 kosovnih delnic IEKG 
 Leto pričetka trgovanja na Ljubljanski borzi: 1998 
 Leto uvrstitve v Prvo borzno kotacijo: 2005 

 
Tabela 10: Ključni podatki o delnici IEKG za obdobje januar- junij 2011 

  
Jan-Jun  

2011 
Jan-Dec  

2010 
Število delnic* 7.902.413 7.902.413 
Število lastnih delnic*  18.135 18.135 
Knjigovodska vrednost delnice v €* 11,48 11,21 
Čisti dobiček na delnico v € 0,27 -5,88 
Tržna kapitalizacija v tisoč €* 14.382 30.819 
Promet v tisoč € 297 1.774 
Zaključni tečaj konec obdobja v € 1,82 3,90 
Tehtani povprečni tečaj v € 3,33 4,49 
Najvišji tečaj v €  3,99 5,96 
Najnižji tečaj v € 1,52 3,35 
Kapitalski donos -53,3% -31,0% 

* na zadnji dan obdobja 
 
Pojasnila: 
Knjigovodska vrednost = kapital / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)  
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu obdobja * število delnic, ki kotirajo na borzi 
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število navadnih delnic – število lastnih delnic) 
Kapitalski donos = porast tečaja v obdobju 
 
 
Trgovanje z delnicami 
 
V prvem polletju leta 2011 se je vrednost delnice Intereurope gibala v vrednostnem intervalu med 
1,52 € in 3,99 € za delnico. Ob izredno nizkem prometu je izgubila 53,0 odstotkov svoje tržne 
vrednosti ter ob koncu polletja beležila zaključni tečaj pri 1,82€. Slovenski »blue chip« indeks SBITOP 
je v enakem obdobju izgubil 12,7 odstotka vrednosti. 
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Slika 3: Gibanje zaključnega tečaja delnice Intereuropa d.d. in indeksa SBITOP v obdobju januar – 
junij 2011 
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V obdobju januar – junij 2011 je lastnika zamenjalo 92.971 delnic IEKG v skupnem znesku 297 tisoč €, 
kar predstavlja 28 odstotkov prometa prvega polletja v letu 2010. Povprečni dnevni promet obdobja je 
znašal le 2 tisoč €. Razloge za tako nizko likvidnost delnice gre iskati splošnem stanju slovenskega 
kapitalskega trga, ki odraža negotovost in izgubljanje zaupanja vlagateljev. Nezanimanje vlagateljev 
na splošno je posledica razmeroma obsežnega lastništva države v podjetjih ter velika zadolženost 
slovenskega gospodarstva, kar še dodatno zavira razvoj kapitalskega trga. 
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Slika 4: Promet z delnico IEKG v obdobju januar – junij 2011 

 
Lastništvo 
 
V primerjavi s stanjem konec leta 2010 so lastniški deleži večine izmed prvih desetih delničarjev 
nespremenjeni, z izjemo Abanke Vipa d.d., ki je svoj lastniški delež v obdobju povečala za 0,2 odstotni 
točki. Ob koncu polletja 2011 ima prvih deset največjih delničarjev v lasti 60,1-odstotni lastniški delež 
Intereurope. 
 
Tabela 11: Prvih deset delničarjev Intereurope d.d. na dan 30.06.2011 v primerjavi z 31.12.2010 

30.06.2011 31.12.2010 Zap. 
št. 

Delničar 

število  
delnic 

delež število  
delnic 

delež 

indeks 
11/10 

1. Luka Koper d.d. 1.960.513 24,8% 1.960.513 24,8% 100 
2. Kapitalska družba d.d. 719.797 9,1% 719.797 9,1% 100 
3. Slovenska odškodninska družba d.d. 474.926 6,0% 474.926 6,0% 100 
4. INFOND d.o.o. UVS Infond Global 313.391 4,0% 313.391 4,0% 100 
5. NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d. 304.312 3,9% 304.312 3,9% 100 
6. Abanka Vipa d.d. 244.473 3,1% 230.942 2,9% 106 
7. NLB d.d. 240.000 3,0% 240.000 3,0% 100 
6. Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 2,7% 213.640 2,7% 100 
9. Delniški VS Triglav Steber I d.d. 152.482 1,9% 152.482 1,9% 100 
10. Interfin naložbe d.d. 124.535 1,6% 123.007 1,6% 101 

 
V obdobju januar – junij 2011 se je število delničarjev zmanjšalo za 204 (-4 odstotke) na 5.897 
delničarjev.  Delež tujih vlagateljev je znašal 2,2%. 

Luka Koper
24,8%

Finančne družbe
30,4%

Ostala podjetja
4,3%

KAD
9,8%

SOD
6,0%

Fizične osebe
24,4%

Lastne delnice
0,2%

 
Slika 5: Lastniška struktura navadnih delnic Intereurope na dan 30.06.2011 
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Lastništvo članov uprave in nadzornega sveta 
 
Ernest Gortan, predsednik uprave in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave družbe na 
dan 30.06.2011 nista imetnika delnic družbe Intereuropa d.d. 
 
Tabela 12: Število delnic v lasti članov nadzornega sveta na dan 30.06.2011 

 
Lastne delnice 
 
Družba Intereuropa d.d. je bila na dan 30.06.2011 imetnica 18.135 lastnih delnic IEKG v skupni 
vrednosti 180 tisoč €, kar predstavlja 0,2295 odstotka vseh delnic. Delež lastnih delnic se glede na 
stanje na dan 31.12.2010 ni spremenil. 
 
Odobreni kapital 
 
Delničarji so na svoji redni letni skupščini dne 01.07.2010 sprejeli sklep o spremembi statuta družbe 
Intereuropa d.d. v točki 5.13, ki upravo pooblašča, da v roku pet 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 € 
(odobreni kapital). Družba Intereuropa d.d. ima na dan 30.06.2011 za 16.488.092,56 € odobrenega  
in neizkoriščenega kapitala. 
 
Dividenda 
 
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. Tudi v letu 2011 Intereuropa 
d.d. ne načrtuje izplačila dividend. 
 
Obveščanje delničarjev 
 
Strategija komuniciranja družbe sledi načelu transparentnega komuniciranja in enakovredne,  
pravočasne obveščenosti vseh deležnikov. Delničarji imajo odločilen vpliv na strateške odločitve in 
usmeritve poslovanja, zato vidimo redno in odkrito komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi 
delničarji kot pravo pot do krepitve poslovnega uspeha  Intereurope.  
Pri komuniciranju z delničarji uporabljamo naslednje oblike komuniciranja: 

 redne skupščine delničarjev,   
 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 Seo-net,   
 redno komuniciranje s finančnimi mediji,   
 spletne strani družbe,   
 e-novice. 

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

Nadzorni svet Število delnic Delež v % 

Bruno Korelič, predsednik nadzornega  sveta 10 0,000 
Maksimilijan Babič, namestnik predsednika nadzornega sveta 100 0,001 
Nevija Pečar, članica nadzornega  sveta 4.185 0,053 
mag. Maša Čertalič, članica nadzornega sveta 99 0,001 

mailto:info@intereuropa.si
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2. POSLOVANJE DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
  
Tabeli 13 in 14: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2011 v tisoč € 
Postavka / Kazalec jan-jun 

2011 
Plan  
2011 

jan-jun 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 51.152 47.852 46.880 107 109 
Kopenski promet 22.896 21.618 21.165 106 108 
Logistične rešitve 7.617 6.137 6.037 124 126 

Interkontinentalni promet 18.230 17.696 17.231 103 106 
Druge storitve 2.408 2.400 2.447 100 98 

EBITDA* 4.570 3.383 6.750 135 68 
Poslovni izid iz poslovanja 1.987 238 4.147 836 48 
Poslovni izid iz financiranja -35 -1.394 -3.595 3 1 
Čisti dobiček/izguba 2.150 -1.157 683 - 315 
Prih.od prodaje /zap /mes  11,511 10,346 9,918 111 116 
Dodana vrednost /zap /mes  3,133 2,873 3,517 109 89 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 
Postavka / Kazalec 30.06. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 310.415 338.677 313.950 92 99 
Kapital* 90.514 133.533 88.398 68 102 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 1,61 1,41 1,35 115 120 
Čista dobičk.kapitala  (letni nivo)** 1,20% -1,28% -1,07% - - 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Ugotovitve o poslovanju Intereurope d.d. v obdobju januar - junij 2011: 
 

 Prihodki od prodaje v višini 51,2 milijona € presegajo načrtovane vrednosti za 7 odstotkov ter 
lanskoletne vrednosti za 9 odstotkov. Med poslovnimi področji je najvišjo prodajo doseglo 
poslovno področje kopenski promet, ki predstavlja 45 odstotkov celotne prodaje družbe. 
Načrtovana prodaja področja je bila presežena za 6 odstotkov, prodaja v prvem polletju 2010 pa 
za 8 odstotkov. Letos najbolj presega načrtovane vrednosti poslovno področje logistične rešitve in 
sicer za 24 odstotkov, medtem ko presega prodaja na poslovnem področju interkontinentalni 
promet planske vrednosti za 3 odstotke.  

 
 Poslovni izid iz poslovanja znaša 1,99 milijona € in večkratno presega načrtovanega, na kar 

najbolj vpliva boljša prodaja na eni strani ter nižji stroški dela, amortizacije in drugih poslovnih 
odhodkov na drugi strani. Letošnji poslovni izid iz poslovanja predstavlja slabo polovico lanske 
primerljive vrednosti, na kar najbolj vpliva dobiček od prodaje osnovnih sredstev v letu 2010 v 
višini 3,7 mio €. Če zaradi primerljivosti med letoma 2011 in 2010 izločimo vpliv teh prodaj, ostalih 
drugih poslovnih prihodkov ter ostalih poslovnih odhodkov iz naslova taks za tožbo proti prejšnji 
upravi (v letu 2010), potem bi družba v letu 2011 dosegla 1,88 milijona € dobička iz poslovanja, 
kar je za 1,51 milijona € več kot v letu 2010 ter za 1,64 milijona € več kot je bilo načrtovano.  

 
 

 Izid iz financiranja je v obdobju januar-junij 2011 minimalen in znaša -35 tisoč €, kar je za 
1,36 milijona € boljše od načrtovanega in za 3,5 milijona € boljše kot v prvem polletju leta 2010. 
Na omenjene razlike vpliva za 1,7 milijona € manjši negativen rezultat prevrednotenja finančnega 
instrumenta za zaščito pred tečajnim tveganjem v letošnjem letu ter za 2,3 milijona € večji 
prihodki iz deležev v družbah v skupini v letošnjem letu. Če bi zaradi primerljivosti med letoma 
2011 in 2010 iz izida iz financiranja izločili vpliv omenjenih poslovnih dogodkov, bi družba v letu 
2011 beležila izid iz financiranja -2,9 milijona €, ki bi bil za 0,3 milijona € slabši od leta 2010. 

 
 Čisti dobiček družbe v obdobju je pozitiven in znaša 2,15 milijona €, kar je za 3,3 milijona € 

več kot smo planirali in za 1,5 milijona € več kot v prvem polletju 2010. Ob izločitvi vseh zgoraj 
navedenih poslovnih dogodkov iz poslovanja in financiranja in ob enakem znesku davka na 
dobiček, bi družba v letu 2011 izkazala izgubo v višini -1,2 milijona €.  
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 Kazalnik prodajne produktivnosti se v zadnjih obdobjih izboljšuje ter letos presega 
načrtovano raven za 11 odstotkov, na kar vpliva tako večja prodaja kot tudi manjše število 
zaposlenih kot je bilo načrtovano. V primerjavi s prvim polletjem 2010 pa je letos boljši kar za 16 
odstotkov. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je za 9 odstotkov nad načrtovano in 
za 11 odstotkov slabša od lanskoletne, na katero je vplival dobiček od prodaje osnovnih sredstev v 
letu 2010. Ob izločitvi teh enkratnih dogodkov pa je njena raven v 2011 za 12 odstotkov višja kot 
v prvem polletju 2010. 

 
 V strukturi virov sredstev se je delež kapitala povečal na 29 odstotkov (+1 odst. točka v 

primerjavi z zaključkom leta 2010), kratkoročni koeficient pa na 1,61 (31.12.2010: 1,35).  
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3. POSLOVANJE ODVISNE DRUŽBE INTEREUROPA-EAST Ltd., 
MOSKVA 
 
 
Interkontinentalni promet 
 
Avtomobilski terminal 
Ruski avtomobilski trg je v prvem polletju 2011 doživel 57-odstotni porast (na 1.160.000 avtomobilov) 
glede na enako obdobje leta 2010. V omenjenem obdobju je bilo prodanih 310.000 avtomobilov ruskih 
proizvajalcev (+32 odstotkov), v Rusiji proizvedenih 440.000 avtomobilov tujih znamk (+77 odstotkov) 
ter 410.000 avtomobilov uvoženih iz tujine (+57 odstotkov). Na ta pozitivna gibanja so vplivali 
programi za koriščenje in odplačilo kreditov, možnosti odloženega plačila, konsolidacija rublja, rast 
gospodarstva ter upad brezposelnosti. Analitiki po najbolj optimističnem scenariju Rusiji za leto 2011 
napovedujejo celo 2,5 milijona prodanih avtomobilov (t.j. 1,34 milijona avtomobilov drugi polovici leta 
2011). To bi predstavljalo 90 odstotkov ravni prodaje avtomobilov v rekordnem letu 2008. Ob tem je 
potrebno upoštevati dejstvo, da je ruski avtomobilski trg tesno povezan z gospodarskimi procesi na 
svetovni ravni in da je trenutni finančni položaj v svetu poln negotovosti. 
Zgoraj omenjeni trendi so vplivali na poslovanje avtomobilskega terminala. Od začetka leta do meseca 
maja se je povprečna mesečna prodaja dvignila za 14 odstotkov, v juniju pa smo beležili 25-odstotni 
upad glede na mesec prej. Junij je zaznamovalo zmanjšanje prodaje v povezavi s splošnim trendom 
upada prodaje in prevoza avtomobilov iz proizvodnih obratov na trg. Poleg tega ena izmed naših 
strank začela poslovati preko dodatnega terminala. Zaradi stalne rasti obsega skladiščenih in 
pretovorjenih avtomobilov v prvem polletju je naš dnevni pretovor na avtomobilskem terminalu 
dosegel najvišje vrednosti od začetka delovanja terminala. Bila so obdobja, ko je povprečen dnevni 
pretovor znašal preko 1.900 avtomobilov, občasno pa so najvišje vrednosti presegle 2.200 
avtomobilov dnevno (prihodni/odhodni). Kar zadeva škode, smo število odškodninskih zahtevkov kljub 
negativnim vplivom zimskega časa obdržali na sprejemljivi ravni preko celotnega obdobja, v juniju pa 
smo začeli z zmanjševanjem deleža odškodninskih zahtevkov v številu »odhodnih« avtomobilov na 2,7 
odstotka. 
 
Prevozi avtomobilov 
V prvi polovici meseca januarja 2011 smo začeli s prevozi avtomobilov stranke General Motors z 
železniškega terminala Grivno na terminal Čehov. Zaradi premajhne količine ter neustreznega tipa 
vozil smo v prevoze morali vključiti prevoznike-podizvajalce. Večji del prvega polletja smo te storitve 
opravljali z desetimi lastnimi tovornjaki ter desetimi najetimi podizvajalci. V tem obdobju smo s 
terminala Grivno na terminal Čehov prepeljali 55.299 avtomobilov ter dosegli 1.514 tisoč € prodaje. 
 
Logistične rešitve  
 
V obravnavanem obdobju smo  ustvarili 734 tisoč € iz naslova oddaje skladiščnega prostora v najem, 
kar predstavlja 66 odstotkov načrtovane prodaje. Dinamika oddajanja ni bila v skladu s planirano 
zaradi različnih tehničnih, administrativnih in drugih ovir, zato s storitvami skladiščenja nismo dosegli 
načrtovanih rezultatov. Do junija smo uspeli večji del (80 odstotkov) skladiščnih površin oddati v 
najem sedmim najemnikom. Preostali skladišči prostor nameravamo izrabiti za druge logistične storitve 
kot npr. pretočno skladišče in železniško dostavo. Trenutno smo sredi pogajanj za dva pilotska 
projekta.  
 
Kopenski promet  
 
V špediciji smo v prvem polletju dosegli približno tretjino načrtovane prodaje, kar je nekaj več kot v 
prvem trimesečju. Ne glede na to se trend povečanja prodaje nadaljuje. Nedoseganje planiranega 
beležimo predvsem pri podproduktih carinsko zastopanje in železniški promet.  
V organizaciji carinjenja opravljamo posamezne posle. Ta ni zaživela zaradi velikih stroškov in bančnih 
garancij, ki bi bili potrebni za vzpostavitev agencijskega carinskega poslovanja.  
Odstopanje od načrtov v železniškem prometu predvsem posledica še ne vzpostavljene redne 
vlakovne linije –»vlak Zahony«, ki bi deloval na poti Sežana – Moskva.  
V organizaciji cestnega prometa smo prodajo več kot podvojili glede na planirano. V družbi 
obvladujemo tako delne kot polne naklade. V obravnavanem obdobju smo dosegali dobre marže. 
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Rezultati bi lahko bili bistveno boljši, vendar veliko posla ne moremo opraviti zaradi deficita 
dobaviteljev-prevoznikov.  
Še naprej opažamo, da naša prepoznavnost na trgu ni zadostna. V posameznem mesecu pridobimo 
največ po eno stranko, potrebno pa je poudariti, da do sedaj še nobene nismo izgubili.  
Spodbujajoče je to, da nam je bilo zaupano nekaj zahtevnejših projektov. 

 prevoz opreme z 9 izrednimi tovornjaki za slovensko podjetje na relaciji Kočevje - Minsk, 
 prevoz rezervoarjev izrednih dimenzij na relaciji Medvode – Moskva, 
 prevoz in organizacija začasnega uvoza v Moskvo za slovensko gledališko predstavo (s carinskega 

stališča gledano je to zahteven projekt ) in vračilo blaga in opreme. 
S storitvami organizacije transporta iz vseh smeri v podjetju uspešno nadaljujemo. 
 
Bistvene ugotovitve: 

 zaslužki – marže na enoto vloženega dela so še naprej zelo visoke, 
 izvedba nekaj zahtevnejših projektov, 
 trend rasti prodaje se nadaljuje. 

 
Tabeli 15 in 16: Poslovanje družbe Intereuropa-East Ltd., Moskva v obdobju januar – junij 2011 v tisoč € 
Postavka / Kazalec jan-jun 

2011 
Plan  
2011 

jan-jun 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 6.100 5.789 2.389 105 255 
Kopenski promet 566 1.764 613 32 92 
Logistične rešitve 734 1.174 254 63 289 

Interkontinentalni promet (avto logistika) 4.745 2.850 1.522 166 312 
Druge storitve 55 0 0 - - 

EBITDA* 1.243 1.340 -746 93 - 
Poslovni izid iz poslovanja 602 307 -1.785 196 - 
Poslovni izid iz financiranja -1.996 -2.710 10.169 74 - 
Čisti dobiček/izguba -1.400 -1.917 6.850 73 - 
Prih.od prodaje /zap /mes  5,816 6,126 2,690 95 216 
Dodana vrednost /zap /mes  2,565 2,491 0,395 103 650 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 
Postavka / Kazalec 30.06. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 65.998 90.310 69.870 73 94 
Kapital* -12.883 16.305 -11.365 - 113 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 0,27 0,07 0,34 390 79 
Čista dobičk.kapitala** 12,25% -18,80% -684,71% - - 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Družba je v polletnem obdobju dosegla poslovni izid iz poslovanja 602 tisoč €, z upoštevanjem 
finančne dejavnosti ter odloženih davkov pa čisti poslovni izid v znesku -1.400 tisoč €. 
Na dosežen in presežen planiran poslovni izid iz poslovanja je v največji meri vplivala povečana  
prodaja storitev na interkontinentalnem prometu (45 odstotkov nad načrtovano), kar je posledica 
izjemnega povišanja količine pretovorjenih in skladiščenih avtomobilov na avto terminalu ter 
doseganja izjemno dobrih rezultatov iz kamionske dostave avtomobilov znamke General Motors z 
železniškega terminala Grivno do našega terminala. 
 
Negativni izid iz finančne dejavnosti znaša -1.996 tisoč € in je v največji meri posledica odhodkov za 
obresti iz naslova prejetih kreditov s strani matične družbe v znesku -1.944 tisoč €, v manjši meri pa 
tudi pobotanih tečajnih razlik v znesku -76 tisoč €. Rubelj je proti evru glede na tečaj v začetku leta 
izgubil 0,13 odstotka vrednosti. 
Družba je v prvem polletju dosegla EBITDA 1.243 tisoč €, kar predstavlja 7 odstotkov pod načrtovano 
vrednostjo. Razhajanje med realizirano in planirano vrednostjo je moč obrazložiti s pomembnim 
razhajanjem med realizirano in planirano vrednostjo amortizacije (-38 odstotkov), ki pa je posledica 
neplanirane slabitve osnovnih sredstev na 31.12.2011 ter višjih poslovnih stroških, ki pa so posledica 
predvsem povišanega obrata vozil v zimskem obdobju (stroški dela ter najete delovne sile na avto 
terminalu) ter nekaterih, v taki višini nepredvidenih stroškov (predvsem svetovalne storitve, 
vzdrževanje čistilne naprave, stroški goriva za gretje). 
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C. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
 
Nerevidirani računovodski izkazi obvladujoče družbe in skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v 
skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.   
 
Tako pri skupinskih računovodskih izkazih kot pri računovodskih izkazih obvladujoče družbe so 
upoštevane enake računovodske usmeritve kot so navedene v računovodskem poročilu za poslovno 
leto 2010.   
 
V izkazu denarnih tokov obvladujoče družbe smo v podatkih primerljivega obdobja le prerazvstili 
izdatke za dokapitalizacijo odvisne družbe (ki so v primerljivem obdobju zmanjšali obveznost za 
dokapitalizacijo) iz segmenta poslovanja v segment naložbenja. Tako so denarna sredstva iz 
poslovanja večja za 33.764 tisoč €, denarna sredstva iz naložbenja pa manjša za enak znesek. 
 
V letošnjem prvem polletju je bila družba Intereuropa S.A.S., Saint Priest odtujena, v primerljivem 
obdobju pa se je družba Intereuropa IT d.o.o. pripojila k obvladujoči družbi Intereuropa d.d., v 
Ukrajini pa se je v istem obdobju družba TOV DDT, Onokivci pripojila k družbi TOV TEK ZTS, Užgorod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA ČLANOV POSLOVODSTVA 
 
Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju računovodsko poročilo družbe Intereuropa, 
Globalni logistični servis, delniška družba in skupine INTEREUROPA sestavljeno v skladu z ustreznim 
okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, 
finančnega položaja in poslovnega izida družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba 
in drugih družb, vključenih v konsolidacijo. V poslovno poročilo je vključen pošten prikaz informacij o 
pomembnih poslih s povezanimi osebami in je sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim 
standardom.   
 
       INTEREUROPA d.d. 
       Uprava družbe 
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO INTEREUROPA  
 

1.1. Temeljni računovodski izkazi skupine Intereuropa  
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE INTEREUROPA  

od 1. 1. 2011 do 30.06.2011  

v 1000 € januar - junij 
2011

januar - junij 
2010

Prihodki od prodaje 109.615 91.627
Drugi poslovni prihodki 1.686 6.206
Stroški storitev -71.925 -55.381
Stroški dela -19.889 -20.979
Amortizacija -6.220 -7.102
Drugi poslovni odhodki -7.647 -8.047
Poslovni izid iz poslovanja 5.620 6.324
Finančni prihodki 1.876 11.959
Finančni odhodki -7.660 -9.286
Izid financiranja -5.784 2.673
Pripoznani rezultat naložb po kapitalski metodi 19 12
Poslovni izid iz rednega poslovanja -145 9.009
Davek od dobička (skupaj z odloženimi davki) -113 -1.877
Čisti dobiček / izguba obdobja -258 7.132
   Čisti dobiček - neobvladujoči del 164 670
   Čisti dobiček / izguba - obvladujoči del -422 6.462

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico (v €) -0,05 0,82  
 
 
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE INTEREUROPA  

         od 1. 1. 2011 do 30.06.2011 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -258 7.132
Drugi vseobsegajoči donos -2.863 2.504
Sprememba poštene vrednosti zemljišč -3.930 -749
Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v zadržani dobiček (pri 
prodaji zemljišč) 

-309 -3.258

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 817 796
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo na pošteno 
vrednost  

-40 11

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev

9 0

Prenos presežka iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev v prihodke  

-3 0

Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji zemljišč) 309 3.258

Sprememba zadržanega dobička iz naslova pripojitve odvisne družbe 0 -408
Ostale spremembe zadržanega dobička -7 14

Odloženi davek iz zadržanega dobička -3 -646

Obračunani davek iz zadržanega dobička -29 0
Prevedbene tečajne razlike 323 3.486

Celotni vseobsegajoči donos -3.121 9.636
Celotni vseobsegajoči donos - neobvladujoči del 361 546

Celotni vseobsegajoči donos - obvladujoči del -3.482 9.090  
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE INTEREUROPA na dan 
30.06.2011 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva 310.371 322.865
Naložbene nepremičnine 6.671 6.789
Neopredmetena sredstva 8.507 8.851
Druga dolgoročna poslovna sredstva 559 643
Odložene terjatve za davek 9.156 8.756
Dana posojila in depoziti 79 84
Naložba v skupaj obvladovano družbo 132 135
Druge finančne naložbe 3.639 3.678
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 339.114 351.801
Sredstva za prodajo 3.416 3.424
Zaloge 229 269
Dana posojila in depoziti 1.350 1.347
Kratkoročne poslovne terjatve 55.669 56.303
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 107 68
Denarna sredstva 13.329 12.216
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 74.100 73.627
SKUPAJ SREDSTVA 413.214 425.428

KAPITAL
Kapital - obvladujoči del 134.439 137.921
Osnovni kapital 32.976 32.976
Lastne delnice -180 -180
Rezerve 63.698 66.989
Zadržani dobički 37.945 38.136
Kapital - neobvladujoči del 9.816 10.242
SKUPAJ KAPITAL 144.255 148.163

OBVEZNOSTI
Rezervacije 2.965 3.084
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 174.289 171.893
Druge dolgoročne finančne obveznosti 4.143 3.872
Dolgoročne poslovne obveznosti 137 136
Odložene obveznosti za davek 16.915 17.521
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 198.449 196.506
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 21.105 28.952
Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.873 2.146
Kratkoročne poslovne obveznosti 47.333 49.298

Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička 199 363

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 70.510 80.759
SKUPAJ OBVEZNOSTI 268.959 277.265
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 413.214 425.428  
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KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE INTEREUROPA  
        od 1. 1. 2011 do 30.06.2011 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010

Denarni tokovi pri poslovanju 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -258 7.132
Prilagoditve za:

- amortizacijo 6.220 7.102
- slabitev in odpise opredmetenih osnovnih sredstev 0 0
- dobiček pri prodaji opr. osn. sredstev in naložbenih nepremičnin -1.383 -4.464
- izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 33 131
- nedenarne odhodke 174 16
- nedenarne prihodke -9 -162
- finančne prihodke -1.876 -11.959
- plačane slabljene terjatve 923 894
- pripoznani rezultat skupaj obvladovane družbe po kapitalski metodi -19 0
-finančne odhodke 7.660 9.286
- davek iz dobička 113 1.877

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obr. sredstev in davki 11.578 9.853
Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba terjatev -1.190 -7.337
Sprememba zalog 40 35
Sprememba poslovnih obveznosti -1.017 7.323
Sprememba rezervacij -116 -323
Plačani davek iz dobička -337 153

Denarna sredstva iz poslovanja 8.958 9.704

Denarni tokovi pri naložbenju
Odtujitev odvisne družbe po odbitku odtujenih denarnih sredstev -86 0
Prejete obresti 657 371
Prejete dividende in deleži v dobičku 26 49
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 5.639 15.284
Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 4 3

Prejemki iz zmanjšanja danih kratkoročnih posojil in depozitov 0 1.810

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 0 1
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -1.553 -9.025
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -162 -1.100
Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite 0 -21
Izdatki iz povečanja danih kratkoročnih posojil in depozitov -7 0
Izdatki za nakup drugih finančnih naložb 0 0
Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -950 -342

Denarna sredstva iz naložbenja 3.568 7.030

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 2.203 673
Prejemki od povečanja kratkoročnih posojil 0 3.315
Prejemki iz izvedenih finančnih instrumentov 0 0
Plačane obresti -5.503 -4.865
Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -6.286 -14.379

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih posojil -1.567 0

Izplačane dividende -238 -595
Denarna sredstva iz financiranja -11.391 -15.851
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 12.216 5.318
Tečajne razlike iz denarnih sredstev -22 -105
Denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja 1.113 883
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 13.329 6.096  
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KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA  
           od 1.1.2011 do 30.06.2011 

Rezerve iz 
dobička

Prevedbene 
rezerve

Rezerve za 
pošteno 
vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2011 32.976 -180 6.247 -10.636 71.378 38.136 137.921 10.242 148.163

Celoten vseobsegajoči donos 0 0 0 123 -3.443 -162 -3.482 361 -3.121

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 -422 -422 164 -258

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 123 -3.443 260 -3.060 197 -2.863

Transakcije z lastniki

Izplačilo dividend oz. deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 -773 -773

Odtujitev odvisne družbe 0 0 0 0 0 0 0 -14 -14

Prenos  prenesenega čistega dobička v rezerve 0 0 29 0 0 -29 0 0 0

Končno stanje 30. 6. 2011 32.976 -180 6.276 -10.513 67.935 37.945 134.439 9.816 144.255

Skupaj 
kapital 

Kapital - 
obvladujoči 

del

Zadržani 
dobički

v 1000 €
Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapital - 
neobvladujoči 

del

REZERVE

 
 
 
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA  

          od 1.1.2010 do 30.06.2010 

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Prevedbene 
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 3.614 -3.203 8.679 9.090 546 9.636

Čisti poslovni izdi poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 6.462 6.462 670 7.132

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 3.614 -3.203 2.217 2.628 -124 2.504

Transakcije z lastniki

Izplačilo dividend oz.deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -595 -595
Sprememba neobvadujočega deleža ob pripojitvi 
odvisne družbe

0 0 0 0 0 0 0 0 258 258

Prenos  prenesenega čistega dobička v rezerve 0 0 0 80 0 0 -80 0 0 0

Končno stanje 30. 6. 2010 32.976 -180 36.040 12.767 -8.066 73.650 40.608 187.795 10.307 198.102

Zadržani 
dobički

Kapital - 
obvladujoči 

del

Kapital - 
neobvladujoči 

del

Skupaj 
kapital v 1000 €

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

REZERVE
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
 
a)  Pojasnila k KONSOLIDIRANEM IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje v višini 109.615 tisoč € predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so višji za 17.988 tisoč €. 
 
Od drugih poslovnih prihodkov, ki znašajo 1.686 tisoč €, se največji delež (v višini 1.383 tisoč €) 
nanaša na dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Stroški dela  
 
Tabela 17: Stroški dela skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Stroški plač 14.414 15.212
Stroški socialnih zavarovanj 2.973 3.004
Drugi stroški dela: 2.502 2.763

regres 629 687
prevoz in prehrana 1.417 1.607
ostali stroški dela 456 469

Stroški dela 19.889 20.979  
 

Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 18: Drugi poslovni odhodki skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Stroški materiala 5.684 5.739
Ostali poslovni odhodki 1.963 2.308
Skupaj drugi poslovni odhodki 7.647 8.047  
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid 
  
Tabela 19: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 
2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Prihodki od obresti 463 380
Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 0 291
Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih 
odpisanih terjatev

923 894

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 1 1
Neto tečajne razlike 480 10.381
Skupaj finančni prihodki 1.876 11.959
Odhodki za obresti -5.807 -5.407
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb 0 0
Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov -413 -2.462
Neto tečajne razlike 0 0
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -1.440 -1.417
Skupaj finančni odhodki -7.660 -9.286
Izid financiranja -5.784 2.673  

 
Na manjše finančne prihodke so v največjem obsegu vplivale neto tečajne razlike, ki so v 
obravnavanem obdobju manjše za 9.901 tisoč € (v pretežni meri iz razmerja RUB/EUR).  
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b) Pojasnila h KONSOLIDIRANEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 20: Opredmetena osnovna sredstva skupine Intereuropa na dan 30.6.2011  v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Zemljišča in zgradbe 289.258 297.961
a) Zemljišča 131.145 135.958
b) Zgradbe 158.113 162.003

Druge naprave in oprema 14.995 18.073
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 6.118 6.832
Skupaj opredmetena osnovna sredstva 310.371 322.865  
 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbene nepremičnine znašajo na bilančni presečni dan 6.671 tisoč € in predstavljajo 2 odstotka 
sredstev. V obravnavanem obdobju so se zmanjšale za stroške  amortizacije v višini 118 tisoč €.   
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 21: Neopredmetena sredstva skupine Intereuropa na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne premoženjske pravice 3.261 3.603
Dobro ime 1.281 1.424
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.966 3.824
Skupaj neopredmetena sredstva 8.507 8.851  
 
Dana posojila in depoziti 
 
Tabela 22: Dana posojila in depoziti skupine Intereuropa na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročna dana posojila in depoziti 79 84
- dana posojila 46 56
- depoziti 33 28

Kratkoročna dana posojila in depoziti 1.350 1.347
- dana posojila 131 138
- depoziti 1.219 1.209

Skupaj dana posojila in depoziti 1.429 1.431  
 
Druge finančne naložbe v višini 3.640 tisoč € se nanašajo na finančna sredstva razpoložljiva za 
prodajo.  
 
Sredstva za prodajo 
 
Tabela 23: Sredstva za prodajo v skupini Intereuropa na dan 30.6.2011 v 1000 € 
v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepr. za prodajo 45 45
Finančna sredstva za prodajo 3.371 3.379
Skupaj sredstva za prodajo 3.416 3.424  
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Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 24: Kratkoročne poslovne terjatve skupine Intereuropa na dan 30.6.2011  v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 46.700 43.878
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 8.968 12.425
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 55.669 56.303  
 
Kapital 
 
Kapital skupine znaša 144.255 tisoč € in predstavlja 35 odstotkov vseh obveznosti do virov sredstev.  
V obravnavanem obdobju je ohranil isto raven kakor na primerljivi dan poročanja. 

 
Rezervacije  
 
Na dan izkaza finančnega položaja ima skupina 2.965 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij in 
dolgoročno odloženih prihodkov. Največji delež (v višini 2.284 tisoč €) se nanaša na rezervacije za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. 

 
Dolgoročno prejeta posojila in finančni najemi znašajo 174.289 tisoč €. V obravnavanem 
obdobju so se povečala iz naslova koriščenja dolgoročnega revolving posojila (1.963 tisoč €), 
refinanciranja kratkoročnih posojil (240 tisoč €) in tečajnih razlik (198 tisoč €); zmanjšala pa iz naslova 
odplačil posojil (5 tisoč €). Pri kratkoročno prejetih posojilih in finančnih najemih se odraža 
učinek zmanjšanja za 7.847 tisoč €.   
 
Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti    
 
Tabela 25: Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid

4.143 3.872

Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 4.143 3.872
Kratkoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 919 1.729
Obveznosti za dividende in druge deleže 954 417
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 1.873 2.146  
 
Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 4.143 tisoč € in druge kratkoročne finančne 
obveznosti v višini 919 tisoč € 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.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 26: Kratkoročne poslovne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 38.083 41.034
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.818 1.669
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 7.432 6.594
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 47.333 49.298  

 
Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 47.333  tisoč € in se v pretežnem delu nanašajo na 
obveznosti do dobaviteljev.  
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INFORMACIJE PO POSLOVNIH SEGMENTIH ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2011 
 
Tabela 27: Poslovni segmenti skupine Intereuropa v obdobju januar – junij 2011 v 1000 € 

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

Prihodki od zunanjih odjemalcev 59.577 56.698 16.496 16.034 2.707 2.670 6.031 2.389
Prihodki od poslov z drugimi odseki 3.603 4.984 420 395 26 50 69 0

Skupaj prihodki 63.180 61.681 16.916 16.429 2.733 2.721 6.100 2.389
Amortizacija 3.556 3.861 1.177 1.262 311 324 641 1.038

Poslovni izid iz poslovanja 1.393 3.803 2.461 1.608 330 2.141 602 -1.785
Obrestni prihodki 2.323 2.300 186 172 73 42 23 16
Obrestni odhodki 5.338 4.691 407 699 0 0 1.944 259

Poslovni izid iz rednega delovanja 1.236 40 1.933 1.164 368 2.117 -1.395 8.385
Davek od dobička -184 -115 122 205 46 214 5 1.535

Sredstva 324.061 384.917 80.143 92.043 24.580 24.403 65.998 111.378
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 12 2.203 85 88 100 577 5.265 20.029

Dolgoročna sredstva 257.437 306.890 60.877 71.652 19.792 20.326 54.481 93.559
Poslovne obveznosti 44.733 47.233 12.124 12.266 1.004 1.067 21.296 17.744
Finančne obveznosti 186.489 196.990 13.967 18.906 2.231 430 57.585 64.421

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 75 75 0 0 0 0 0 0
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 22 47 0 0 0 0 0 0

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

jan-jun
2011

jan-jun
2010

Prihodki od zunanjih odjemalcev 24.816 13.825 109.626 91.616 -11 11 109.615 91.627
Prihodki od poslov z drugimi odseki 925 831 5.043 6.260 -5.043 -6.260 0 0

Skupaj prihodki 25.741 14.656 114.669 97.875 -5.054 -6.249 109.615 91.627
Amortizacija 535 616 6.220 7.102 0 0 6.220 7.102

Poslovni izid iz poslovanja 1.129 665 5.915 6.432 -295 -108 5.620 6.324
Obrestni prihodki 32 13 2.637 2.543 -2.174 -2.162 463 381
Obrestni odhodki 292 255 7.981 5.904 -2.174 -497 5.807 5.407

Poslovni izid iz rednega delovanja 477 391 2.620 12.096 -2.765 -3.087 -145 9.009
Davek od dobička 123 38 113 1.877 0 0 113 1.877

Sredstva 40.217 43.650 534.998 656.391 -121.784 -169.113 413.214 487.278
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 656 992 6.118 23.889 0 -1.725 6.118 22.164

Dolgoročna sredstva 33.476 35.844 426.063 528.270 -86.948 -124.381 339.114 403.889
Poslovne obveznosti 6.700 8.703 85.857 87.013 -18.308 -14.534 67.549 72.479
Finančne obveznosti 7.631 8.984 267.902 289.731 -66.492 -73.034 201.410 216.697

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 0 0 75 75 57 38 132 113
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 0 0 22 47 -3 -35 19 12

* Vse prilagoditve so predmet konsolidacijskih postopkov

Skupina

Slovenija Hrvaška Črna gora Rusija

v 000 €

v 000 €

Ostalo
Prilagoditve z 

izločanji*Skupaj
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBVLADUJOČO  DRUŽBO 
INTEREUROPA d.d  
 

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

 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. od 1. 1. 2011 do 30.06.2011 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010 

Prihodki od prodaje 51.152 46.880
Drugi poslovni prihodki 107 3.963
Stroški storitev -35.693 -32.339
Stroški dela -9.352 -9.874
Amortizacija -2.576 -2.472
Drugi poslovni odhodki -1.651 -2.011
Poslovni izid iz poslovanja 1.987 4.147
Finančni prihodki 6.295 4.024
Finančni odhodki -6.330 -7.619
Izid financiranja -35 -3.595
Poslovni izid iz rednega poslovanja 1.952 552
Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 198 131
Čisti dobiček obdobja 2.150 683
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico (v €) 0,27 0,09  
  
 
 
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 

         od 1. 1. 2011 do 30.06.2011  

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.150 683
Drugi vseobsegajoči donos -34 -770
Prevrednotenje zemljišč na pošteno vrednost 0 -749
Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v zadržani dobiček pri 
prodaji zemljišč 

-18 -3.229

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 4 796
Prevrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev na pošteno 
vrednost   

-40 -2

Prenos presežka iz prevrednotenja fin. sredstev razpoložljivih za 
prodajo, v prihodke 

-3 0

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih 
fin. sredstev

9 0

Zadržani dobiček iz naslova pripojitve odvisne družbe 0 -169
Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji zemljišč) 18 3.229
Odloženi davek iz zadržanega dobička -4 -646

Celotni vseobsegajoči donos 2.116 -87  
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. na dan 30.06.2011 
 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva 144.177 146.353
Naložbene nepremičnine 6.010 6.118
Neopredmetena sredstva 6.929 7.069
Druga dolgoročna poslovna sredstva 559 639
Odložene terjatve za davek 3.718 3.515
Dana posojila in depoziti 36.470 36.473
Naložbe v odvisne družbe 50.598 50.797
Naložba v skupaj obvladovano družbo 75 75
Druge finančne naložbe 3.551 3.589
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 252.087 254.628
Zaloge 32 35
Dana posojila in depoziti 26.796 33.337
Kratkoročne poslovne terjatve 31.175 25.795
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 39 0
Denarna sredstva 286 155
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 58.328 59.322
SKUPAJ SREDSTVA 310.415 313.950

KAPITAL
Osnovni kapital 32.976 32.976
Lastne delnice -180 -180
Rezerve 55.554 55.602
Zadržani dobički 2.164 0
SKUPAJ KAPITAL 90.514 88.398

OBVEZNOSTI
Rezervacije 1.835 1.836
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 164.953 162.991
Druge dolgoročne finančne obveznosti 4.143 3.872
Dolgoročne poslovne obveznosti 103 103
Odložene obveznosti za davek 12.744 12.747
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 183.778 181.549
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 11.370 16.912
Druge kratkoročne finančne obveznosti 847 1.548
Kratkoročne poslovne obveznosti 23.906 25.543
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 36.123 44.003
SKUPAJ OBVEZNOSTI 219.901 225.552
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 310.415 313.950  
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IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE INTEREUROPA d.d.           od 1.1. 2011 do 30.06.2011 
 

v 1000 €
januar - junij 

2011 
januar - junij 

2010 

Denarni tokovi pri poslovanju 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.150 683
Prilagoditve za:

- amortizacijo 2.576 2.472
- dobiček pri prodaji opr. osn. sredstev in naložbenih nepremičnin -46 -3.771
- izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 6 130
- nedenarne odhodke 7 7
- nedenarne prihodke -9 -162
- finančne prihodke -6.295 -4.024
- plačane slabljene terjatve 482 253
-finančne odhodke 6.330 7.619
- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -198 -131

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obr. sredstev in davki 5.003 3.076

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba terjatev -781 2.023
Sprememba zalog 3 -11
Sprememba poslovnih obveznosti -1.721 -3.248
Sprememba rezervacij 2 -142
Plačani davek iz dobička 0 13

Denarna sredstva iz poslovanja 2.506 1.711

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejete obresti 668 316
Prejete dividende in deleži v dobičku 4 1.196
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 147 13.454
Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 553 7.273
Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih posojil 5.990 27.582
Prejeta denarna sredstva pri pripojitvi odvisne družbe 0 1
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -214 -271
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -157 -192
Izdatki za dokup in dokapitalizacijo odvisnih družb 0 -33.764
Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite 0 -4.439
Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -821 -276

Denarna sredstva iz naložbenja 6.170 10.880

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 1.963 0
Prejemki od prejetih kratkoročnih posojil 0 1.607
Plačane obresti -4.965 -3.985
Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -4.796 -10.500
Izdatki iz zmanjšanja kratkoročnih posojil -747 0
Izplačane dividende 0 -2
Denarna sredstva iz financiranja -8.545 -12.880
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 155 625
Denarni izid v obdobju 131 -289
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 286 336  
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IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  
          od 1.1. 2011 do 30.06.2011 

Rezerve iz 
dobička

Rezerve za 
pošteno 
vrednost

Začetno stanje 1. 1. 2011 32.976 -180 4.754 50.848 0 88.398
Celoten vseobsegajoči donos v obdobju 0 0 0 -48 2.164 2.116
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 2.150 2.150
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 -48 14 -34

Končno stanje 30. 6. 2011 32.976 -180 4.754 50.800 2.164 90.514

REZERVE
Zadržani 
dobički

Skupaj 
kapital 

v 1000 €
Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

 
 
 
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  

          od 1.1. 2010 do 30.06.2010 

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 -3.184 3.097 -87

Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 683 683

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 -3.184 2.414 -770

Končno stanje 30. 6. 2010 32.976 -180 36.040 11.276 53.378 3.097 136.587

Zadržani 
dobički

Skupaj 
kapital 

REZERVE

v 1000 € Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice
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2.2. Pojasnila k računovodskim izkazom obvladujoče družbe 
Intereuropa d.d. 

 
a) Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje v višini 51.152 tisoč € predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so višji za 4.272 tisoč €, stroški storitev pa za 3.354 
tisoč €. 
 
Od drugih poslovnih prihodkov, ki znašajo 107 tisoč €, se največji delež (v višini 46 tisoč €) 
nanaša na dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Stroški dela 
 
Tabela 28: Stroški dela družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2011 v 1000 € 

v 1000  €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Stroški plač 6.474 6.810
Stroški socialnih zavarovanj 1.051 1.098
Drugi stroški dela: 1.826 1.966

Regres 572 620
Prevoz in prehrana 980 1.030
Ostali stroški dela 274 317

Skupaj stroški dela 9.352 9.874  
 
Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 29: Drugi poslovni odhodki družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – junij 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Stroški materiala 1.067 1.093
Ostali poslovni odhodki 585 918
Skupaj drugi poslovni odhodki 1.651 2.011  
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid  
 
Tabela 30: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – 
junij 2011 v 1000 € 
 

v 1000 €
januar - junij 

2011
januar - junij 

2010
Prihodki od obresti 2.311 2.284
Prihodki iz deležev v družb v skupini 3.447 1.138
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovani družbi 22 47
Prihodki iz dividend in deležev v dobičku drugih 4 11
Dobički pri prodaji finančnih naložb 5 0
Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 0 290
Neto tečajne razlike 24 0
Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih 
odpisanih terjatev

482 253

Skupaj finančni prihodki 6.295 4.024
Odhodki za obresti -5.240 -4.609
Izguba pri prodaji finančnih naložb v skupini -198 0
Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov -392 -2.396
Neto tečajne razlike 0 -37
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -501 -577
Skupaj finančni odhodki -6.330 -7.619
Izid financiranja -35 -3.595  



Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna INTEREUROPA za obdobje januar – junij 2011 
 

 

40/43 

b) Pojasnila k IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 31: Opredmetena osnovna sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

 Zemljišča in zgradbe 140.014 141.374
a) Zemljišča 86.116 86.137
b) Zgradbe 53.898 55.237

Druge naprave in oprema 4.152 4.973
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 12 6
Opredmetena osnovna sredstva 144.177 146.353  
 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbene nepremičnine znašajo na bilančni presečni dan 6.010 tisoč €. V obravnavanem obdobju so 
se zmanjšale za stroške amortizacije v višini 108 tisoč €.   
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 32: Neopredmetena sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne premoženjske pravice 2.963 3.245
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.966 3.824
Skupaj neopredmetena sredstva 6.929 7.069  
 
Dana posojila in depoziti 
 
Tabela 33: Dana posojila in depoziti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročna dana posojila 36.470 36.473
 - odvisnim družbam 36.454 36.454
 - drugim 17 19

Kratkoročna dana posojila in depoziti 26.796 33.337
 - odvisnim družbam 26.763 33.321
 - drugim 12 16
 - depoziti 21 0

Skupaj dana posojila 63.266 69.810  
 
Druge finančne naložbe v višini 3.551 tisoč € se nanašajo na za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 34: Kratkoročne poslovne terjatve družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2011 v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.272 1.076
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini za obresti 2.756 806
Druge kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 3.269 28
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 23.409 23.436
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 313 384
Druga kratkoročna sredstva 155 65
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 31.175 25.795  
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Kapital 
 
Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnikov. Glede 
na primerljivi dan poročanja je njegova udeležba v virih sredstev ostala enaka in sicer znaša 29 
odstotkov vseh obveznosti do virov sredstev. 
 
Rezervacije  
 
Na dan izkaza finančnega položaja ima družba še 1.835 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij in 
dolgoročno odloženih prihodkov. Pretežni del (v višini 1.314 tisoč €) predstavljajo rezervacije za 
pokojnine in podobne obveznosti. 
 
Dolgoročno prejeta posojila in finančni najemi  znašajo 164.953 tisoč €. Povečanje za 1.962 
tisoč € glede na primerljivi bilančni dan izhaja iz povečanega koriščenja dolgoročnega revolving 
posojila, medtem ko so se  kratkoročna prejeta posojila zmanjšala za 5.542  tisoč €.  
 
Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti   
 
Tabela 35: Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.6.2011  v 
1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 4.143 3.872
Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 4.143 3.872
Kratkoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 773 1.474
Obveznosti za dividende 74 74
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 847 1.548  

 
Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 4.143 tisoč € 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 773 tisoč €.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 36: Kratkoročne poslovne obveznosti družbe Intereuropa d.d na dan 30.6.2011  v 1000 € 

v 1000 € 30. 6. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 628 733
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 19.554 21.005
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 107 85
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.617 3.719
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 23.906 25.543  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 23.906 tisoč € in se v pretežnem delu nanašajo na 
obveznosti do dobaviteljev.  
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D. ZAKLJUČEK 
 
 
Gospodarska gibanja na trgih koncerna Intereuropa so v prvi polovici leta 2011 postregla z raznolikimi 
scenariji. Razvita gospodarstva Evrope so beležila spodbudne rasti, še posebno v prvem četrtletju, 
medtem ko so se podjetja na trgih zahodnega Balkana še vedno spopadala s šibkimi rastmi 
gospodarske aktivnosti, negotovostjo in nelikvidnostjo. Rastoča cena nafte, ki je eden pomembnejših 
dejavnikov v logistični dejavnosti, je zaradi nemirnih razmer v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu 
dosegla najvišjo raven po letu 2008. Še vedno smo se soočali z agresivno konkurenco in močnimi 
pritiski kupcev na cene ter kot posledico opazili tudi propad marsikaterega logističnega podjetja. Na 
drugi strani so naše stranke bolj kot kdajkoli potrebovale kakovostno logistično storitev, ki jim 
omogoča minimalne zaloge in hitrejši pretok blaga. Zato smo ob okrepljenih prodajnih aktivnostih 
nadaljevali z optimizacijo logističnih postopkov za izboljšanje produktivnosti. Posebej bi tu omenili 
napore za »outsourcing« izvajanja cestnih prevozov in ekspresnega prometa, kjer je konkurenčni boj 
neizprosen. 
 
V prvem polletju leta 2011 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 109,6 milijonov € prihodkov od 
prodaje in s tem dosegli 20-odstotno rast glede na prvo polletje leta 2010. Rast smo beležili na vseh 
treh poslovnih področjih. Največjo smo dosegli na področju kopenskega prometa, kjer velja izpostaviti  
rast na storitvah železniškega prometa, kar je v veliki meri posledica pridobitve nekaterih novih poslov 
v ukrajinski družbi. Na področju storitev interkontinentalnega prometa je izstopala rast storitev 
avtomobilske logistike v Rusiji, kjer je prodaja števila avtomobilov v prvi polovici leta dosega vrednosti 
blizu rekordnih. Dobre prodajne rezultate s pridobitvijo nekaterih novih poslov ter ugodnim razvojem 
franšiznega sodelovanja z operaterjem kontejnerskih zbirnih servisov beležimo tudi na področju 
pomorskih kontejnerskih storitev. Na vseh treh področjih smo presegli tudi načrtovane ravni prodaje, 
najbolj uspešni pa smo bili na področju kopenskega prometa, kjer smo plan presegli za 18 odstotkov. 
 
Na ravni koncerna smo ustvarili 11,9 milijonov € poslovnega izida pred obrestmi, davki in 
amortizacijo (EBITDA), kar je za 6 odstotkov nad načrtovanim in 12 odstotkov manj kot v 
primerljivem obdobju 2010. V letu 2010 je na višino EBITDA bistveno vplivala prodaja nekaterih 
osnovnih sredstev (nepremičnin), s čimer smo takrat v prvem polletju ustvarili 4,5 milijone € drugih 
poslovnih prihodkov. Če bi v obeh letih izločili te in še ostale dogodke, ki niso neposredno povezani z 
rednim poslovanjem, bi EBITDA v prvem polletju leta 2011 znašal 10,2 milijona € in bi bil za 35 
odstotkov oz. 2,7 milijona € višji kot v enakem obdobju leta 2010.  
 
Izid iz poslovanja je ob polletju znašal 5,6 milijona €, kar je za 46 odstotkov več kot smo 
načrtovali ter 11 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2010, ko je na izid iz poslovanja 
vplivala že omenjena prodaja nekaterih osnovnih sredstev. Medletno primerljivost bi dosegli z 
izločitvijo dogodkov, ki niso neposredno povezani z rednim poslovanjem: izid iz poslovanja bi tako 
znašal 3,9 mio € in bi bil za 3,6 milijona € višji kot v letu 2010. Izboljšanje izida iz poslovanja je v 
največji meri posledica večje prodaje ter nižjih stroškov dela in amortizacije. Med ostalimi stroški 
beležimo največji porast pri direktnih stroških storitev, ki so porasli bolj kot prodaja, na kar je v 
največji meri vplivala spremenjena struktura prodaje v korist storitev z nižjo maržo (železniški promet 
v družbi TOV TEK ZTS Užgorod).  
 
Izid iz financiranja je bil negativen in je znašal -5,8 milijona €. Finančni prihodki so znašali 1,9 
milijona €, finančni odhodki pa 7,7 milijona €. Ob izključitvi vpliva prihodkov/odhodkov iz naslova 
tečajnih razlik, ki so bile pomembna postavka prihodkov iz financiranja v letu 2010 ter 
odhodkov/prihodkov iz prevrednotenja instrumenta za zaščito pred tečajnim tveganjem, bi izid iz 
financiranja znašal -5,9 milijona €, kar je za 0,3 milijona € slabše kot v prvem polletju 2010. Polletno 
obdobje smo na ravni koncerna zaključili z negativnim čistim poslovnim izidom -0,3 milijona €.  
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Investicijska vlaganja v obdobju so bila minimalna in so znašala 0,5 milijona €. Sredstva so se od 
konca leta 2010 zmanjšala za 3 odstotke. V strukturi virov je delež kapitala koncerna ob koncu 
obdobja znašal 35 odstotkov, delež finančnih obveznosti pa 49 odstotkov.  
 
 
V preteklem obdobju smo obilo pozornosti posvečali potrebam naših strank ter prodajnim aktivnostim, 
naša stalnica pa je skrb za zagotavljanje finančne stabilnosti koncerna, ki je eden od temeljev in hkrati 
pomemben dejavnik tveganja za doseganje naših strateških ciljev.  
 
 
 
 
 
        INTEREUROPA d.d. 
        predsednik uprave 
        Ernest Gortan 


