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Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba INTEREUROPA d.d. objavlja 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 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 – marec 2011 bo 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si od dne 19.5.2011. 
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A. UVOD 
 
Postopna krepitev blagovnih tokov v letošnjem letu kaže na pozitivne trende, ki so znanilec ugodnejših 
gospodarskih razmer. Med trgi koncerna Intereuropa je to čutiti predvsem na trgih znotraj Evropske 
unije ter na naših vzhodnih trgih, medtem ko na področju Balkana še ni bilo znakov občutnejšega 
okrevanja. Logistični ponudniki svoje storitve in obseg poslovanja prilagajajo potrebam strank, ki 
danes zahtevajo vse hitrejši pretok blaga z minimalnimi zalogami in vitko oskrbovalno verigo. Zato tudi 
v Intereuropi posvečamo pozornost optimizaciji logističnih postopkov, ki blažijo pritiske na prodajne 
cene, ti pa so ob stalni rasti cene nafte neprestano prisotni. 
 
V koncernu Intereuropa smo v obdobju januar-marec 2011 ustvarili za 56,7 milijonov € prihodkov od 
prodaje in s tem za 28 odstotkov prekoračili prihodke enakega obdobja lanskega leta ter za 18 
odstotkov presegli načrtovano vrednost prodaje. Na vseh treh poslovnih področjih osnovne dejavnosti 
smo krepko presegli prodajo primerljivega obdobja leta 2010, najbolj pri storitvah kopenskega 
prometa. Ravno tako smo na vseh treh področjih dosegli načrtovane ravni in jih na kopenskem in 
interkontinentalnem prometu s pridobitvijo novih poslov ter oživitvijo avtomobilskega trga celo 
presegli. Novi posli so vplivali na strukturo prodaje in ob rastočih direktnih stroških na nižanje marž, 
kljub temu pa smo s prilagajanjem ostalih stroškov poslovanja uspeli ustvariti 2,3 milijona € izida iz 
poslovanja. 
 
Po odbitju učinka iz financiranja ter davkov smo na ravni koncerna prvo letošnje trimesečje zaključili z 
0,7 milijona € čistega dobička, v obvladujoči družbi pa z 0,3 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 2.232 zaposlenih 
Vozni park 398 lastnih kamionov in ostalih dostavnih vozil 
Skupne skladiščne površine 265.700 m2 lastnih skladiščnih površin 
Skupna površina zemljišč 2.200.619 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 - marec 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. 

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

namenjen predstavitvi koncerna Intereuropa vsem obstoječim in potencialnim vlagateljem.  
 
 
 Pomembnejši dogodki po zaključku obdobja: 
 
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. Na že tradicionalnem dogodku, namenjenem promociji slovenskih 
izdajateljev, je predsednik uprave predstavil pot Intereurope skozi trenutne razmere na 
logističnem trgu, uresničevanje zastavljenih strateških ciljev, dosežene poslovne rezultate v 
letu 2010 ter osnovne usmeritve za leto 2011. Poleg javne predstavitve je Intereuropa 
sodelovala tudi na številnih individualnih sestankih, kjer sta se z vlagatelji in analitiki 
pogovarjali namestnica predsednika uprave ter kontaktna oseba za stike z vlagatelji. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Koncern Intereuropa na dan 31.03.2011 
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B. POSLOVNO POROČILO 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
Gospodarska gibanja v okolju delovanja 
 
Po 5-odstotni rasti svetovnega gospodarstva v letu 2010, Mednarodni denarni sklad za leto 2011 
pričakuje 4,5-odstotno rast, in sicer v razvitih deželah s povprečno stopnjo rasti 2,5 odstotka, medtem 
ko naj bi ostala gospodarstva zrasla povprečno za 6,5 odstotka. Trenutno je v večini razvitih držav 
obseg proizvodnje še daleč pod potencialnim, rasti pa so nizke, kar ni v korist zniževanju visoke 
brezposelnosti. S takšnimi težavami se soočajo tudi države z obrobja EU, ki zaradi kombinacije šibkih 
rasti in finančnih pritiskov niso uspele povečati nizkih stopenj rasti potencialne proizvodnje, medtem 
ko so razvite države znotraj jedra EU s pravočasnimi ukrepi uspele bolje zajeziti nekatere negativne 
učinke krize. V prvih dveh mesecih letošnjega leta se je industrijska proizvodnja v EU povečala za okoli 
7 odstotkov v primerjavi z začetnimi meseci leta 2010. Povprečne mesečne cene nafte so se marca 
približale najvišjim vrednostim iz leta 2008. 
Stanje gospodarstva EU se z rastjo industrijske proizvodnje in ustalitvijo gospodarske klime počasi 
izboljšuje. Na gospodarsko rast je v obdobju vplivalo globalno oživljanje, ki je pogojevalo rast neto 
izvoza držav evro območja. Na drugi strani se je Evropa soočala s pritiski javnofinančne konsolidacije 
ter naraščajočim tveganjem za širitev dolžniške krize. Ob visoki brezposelnosti, grožnji deflacije, 
stagnaciji potrošnje in krčenju gradbene dejavnosti bodo rasti v naslednjih četrtletjih še zelo skromne. 
V Sloveniji se je počasna rast gospodarske aktivnosti nadaljevala. Po umiritvi rasti konec leta 2010 sta 
v prvih dveh mesecih leta 2011 izvoz in uvoz blaga porasla skoraj za četrtino glede na enako obdobje 
2010, obseg industrijske proizvodnje pa je zrasel za 10 odstotkov, a še vedno ostaja pod primerljivim 
povprečjem leta 2008. Po dvoletnem padcu izvoza storitev se letos Sloveniji obeta rahlo povečanje, 
rast izvoza transportnih storitev pa bo nekoliko nižja kot lani, saj Slovenija ob vse močnejših pritiskih 
na konkurenčnost izvoznih podjetij (stroški dela, rast cen surovin) ni uspela izkoristiti povečanega 
blagovnega povpraševanja na tujih trgih. Dodatno zaostrene finančne razmere so za delovanje 
podjetij z vidika dostopnosti denarnih sredstev postale še bolj zaostrene. Pričakovati je, da se bo z 
manjšo ekspanzivnostjo denarne politike v evrskem območju začela poviševati tudi cena zadolževanja. 
V državah zahodnega Balkana se je začeli kazati prvi znaki okrevanja gospodarstev, vendar so 
kratkoročna tveganja še vedno visoka. Nestabilnost in šibkost industrijskega sektorja zavirata rast, 
kljub temu pa se za leto 2011 pričakuje postopno izboljšanje razmer. 
 
Tabela 1: Napoved 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% 2,0% 4,2% 3,5% 2,5% 1,7% 5,2% - 4,6% - 

Slovenija 2,2% 2,6% 5,0% 4,5 3,0% 2,7% 6,9% 6,7% 5,1% 6,0% 

Hrvaška 1,3% 2,2% 2,5% 3,7% 2,8% 2,8% 3,5% 3,5% 3,1% 4,6% 

Črna Gora 3,0% 4,5% 9,0% 8,0% 1,0% 1,3% - - - - 

BiH 2,2% 4,0% 4,0% 5,4% 2,5% 2,5% - - - - 

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

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% 4,4% 4,6% 4,4% 7,8% 6,8% 5,5% 5,4% 6,8% 5,7% 

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% 2,2% 1,6% 10,8% 3,8% 11,1% 3,9% 

Francija 1,6% 1,5% 2,9% 0,6% 2,0% 3,0% 5,3% 3,5% 5,4% 4,5% 
 
(-) ni razpoložljivih podatkov 
 

 
 
 

VIRI: 
Interim Forecast 2011, marec 2011, Evropska komisija 
World Economic Outlook, april 2011, IMF 
Umar, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2011, marec 2011 
Umar, Ekonomsko ogledalo, marec 2011 
Izvozno okno, EIU marec 2011 
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Prodaja koncerna Intereuropa 
 
Prve krepitve blagovnih tokov smo v širšem gospodarskem okolju zaznali že v letu 2010. Ob stalnih 
pritiskih na prodajne cene smo že takrat sprejeli dejstvo, da je danes potrebno za dosego enake 
vrednostne ravni prodaje obdelati več blaga in opraviti več dela kot pred letom 2008 ter pričeli s 
stalno optimizacijo procesov, ki je že pokazala prve rezultate. Ta trend se je nadaljeval tudi v 
letošnjem letu, saj smo na evropskem trgu so s postopnim oživljanjem ključnih gospodarstev beležili 
nadaljnji porast pretoka blaga ter se skušali vanj čim bolj učinkovito vključiti. Na trgih zahodnega 
Balkana okrevanje še ni doseglo te točke, zato so tudi rasti na teh trgih skromnejše. 
V prvem trimesečju leta 2011 smo v koncernu ustvarili 56,7 milijonov € prihodkov od prodaje ter 
s tem za 28 odstotkov presegli raven enakega obdobja leta 2010 ter za 18 odstotkov načrtovano 
vrednost prodaje. Na vseh treh poslovnih področjih osnovne dejavnosti smo krepko presegli prodajo 
primerljivega obdobja v letu 2010, najbolj pri storitvah kopenskega prometa. Največji napredek je bil 
dosežen pri produktu železniškega prometa, kar je posledica pridobitve nekaterih novih poslov v 
ukrajinski družbi. Na področju interkontinentalnega prometa pa izstopa rast storitev avtomobilske 
logistike v Rusiji, kjer smo ob oživitvi blagovnih tokov avtomobilske industrije beležili izredno visok 
porast pretovora avtomobilov ter števila skladiščenih vozil na terminalu. 
Na vseh treh področjih smo dosegli načrtovane ravni in jih na kopenskem in interkontinentalnem 
prometu celo krepko presegli. Najbolj uspešni smo pri tem bili na področju kopenskega prometa, kjer 
smo plan presegli za 28 odstotkov, delež storitev kopenskega prometa pa se je v strukturi prodaje 
povečal na 65 odstotkov.  
 
Tabela 2: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih v tisoč € 

 Poslovno področje jan - mar 
2011 

Struktura Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

1 Kopenski promet 36.674 65% 128 138 
2 Logistične rešitve 6.881 12% 100 112 
3 Interkontinentalni promet 11.891 21% 108 116 
4 Druge storitve 1.220 2% 97 92 

 SKUPAJ 56.667 100% 118 128 
 
Tabela 3: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    jan - mar 
2011 

Struktura Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

1 Države EU 31.390 55% 104 107 
2 Države izven EU 25.277 45% 143 168 

  SKUPAJ 56.667 100% 118 128 
Opomba: Podatki obsegajo prihodke od prodaje ustvarjene po geografskih področjih glede na sedež posameznih družb 
koncerna. 

 
Geografska struktura prihodkov od prodaje glede na sedež družb koncerna se je v preteklem obdobju 
zaradi večjih rasti spremenila v korist držav na vzhodnih trgih (Ukrajina, Rusija), tako se je delež 
prodaje v državah izven Evropske unije s tretjine povzdignil na 45 odstotkov prihodkov od prodaje 
koncerna. Obvladujoča družba s 43 odstotki ustvari največji del prodaje v koncernu. Največ naših 
kupcev je še vedno domačih, vendar beležimo največji porast kupcev iz Rusije ter iz držav Evropske 
unije, medtem ko se je delež slovenskih kupcev zmanjšal na 27 odstotkov.  
 
 Tabela 4: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po geografskih področjih v tisoč € 

    jan - mar 
2011 

Struktura Indeks 
2011/2010 

1 Slovenija 15.355 27% 91 
2 Hrvaška 7.444 13% 95 
3 Rusija 3.078 5% 177 
4 Bosna in Hercegovina 1.784 3% 101 
5 Srbija 766 1% 82 
6 Črna Gora 1.129 2% 87 
7 Ostale države 27.112 48% 156 
7a         Ostale države EU 19.985 35% 170 
7b         Ostale države sveta 7.127 13% 126 
  SKUPAJ 56.667 100% 118 
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 65 odstotkov prihodkov od prodaje koncerna. V prvem 
trimesečju 2011 smo s 36,7 milijoni € prihodkov od prodaje za 28 odstotkov presegli načrtovani 
obseg, v primerjavi s prvim trimesečjem 2010 pa smo prihodke od prodaje povečali za 38 odstotkov. 
Skozi mesece smo beležili pozitiven trend rasti in v mesecu marcu presegli planske prodajne cilje. 
  
Zbirni promet 
Pri produktu zbirni promet je obseg prihodkov od prodaje v koncernu v upadel (-18 odstotkov glede 
na plan in -9 odstotkov glede na lansko leto). V Intereuropi d.d., ki ustvarja kar 87 odstotkov vseh 
prihodkov od prodaje, ki jih na koncernu ustvarimo s produktom zbirni promet, v prvem trimesečju 
nismo dosegli plana prodaje. Preseganje plana prodaje beleži le družba na Kosovu, medtem ko ostale 
družbe zaostajajo za planskimi cilji.  
 
Ekspresni promet 
Na ekspresnem prometu nismo dosegli načrtovanih prihodkov od prodaje (-14 odstotkov). Največji 
zaostanek smo beležili na Hrvaškem (-27 odstotkov), kar je predvsem posledica izgube nekaj zelo 
pomembnih kupcev. Poleg tega se še vedno kažejo posledice krize, zaradi česar je manjši tudi obseg 
poslovanja z obstoječimi komitenti, konkurenca pa na trgu nastopa z dumpinškimi cenami. Na 
Hrvaškem še vedno ustvarimo 56 odstotkov prihodkov od prodaje na tem produktu, vendar pa se je v 
primerjavi z enakim obdobjem lani ta delež zmanjšal za kar 11 odstotnih točk. Slovenski del koncerna 
prispeva 32 odstotkov od prodaje v strukturi tega produkta v koncernu, kar pomeni, da se je delež 
povečal za 8 odstotnih točk. Vse kaže, da so ukrepi, ki smo jih izvedli v lanskem letu v Sloveniji, 
obrodili sadove, saj v prvem trimesečju 2011 presegamo načrtovane prihodke od prodaje za 21 
odstotkov, dosežene v lanskem primerljivem obdobju pa za 26 odstotkov.  
 
Cestni promet  
Na produktu cestnih prevozov je bil plan prodaje presežen za 9 odstotkov, medtem ko smo lanskoletni 
rezultat presegli za 7 odstotkov. Največji delež prihodkov od prodaje na tem produktu še vedno 
ustvari družba Intereuropa Transport d.o.o. (41 odstotkov), ki je v prvem trimesečju 2011 presegla 
plan prodaje za tri odstotke. Omenjena družba ne dosega lanskih prihodkov od prodaje, saj se čedalje 
bolj krči njen vozni park. Plan prodaje je bil presežen tudi v matični družbi Intereuropa d.d. (18 
odstotkov), v družbi Zetatrans Podgorica (26 odstotkov) in v družbi Intereuropa, Transport & 
Spedition, GmbH, Troisdorf (8 odstotkov). V letošnjem letu smo zaradi politične nestabilnosti v 
arabskem svetu priča višanju cen goriva, kar vpliva na višanje direktnih stroškov, ki jih nismo uspeli 
prevaliti na kupce, saj smo beležili znižanje marž. 
 
Carinske storitve 
Pri carinskih storitvah na koncernu smo presegli raven prodaje lanskega obdobja, vendar nismo 
dosegli planirane ravni prodaje (-3 odstotki). Polovico vseh prihodkov od prodaje na tem produktu 
ustvarjamo na Hrvaškem, kjer smo ustvarili za 19 odstotkov višje prihodke od prodaje kot v obdobju 
januar-marec 2010. Družbi v BiH in Srbiji presegata načrtovane prihodke od prodaje, medtem ko 
ostale družbe zaostajajo za planskimi cilji. V Intereuropi d.d. beleži največji zaostanek Filiala Mejna 
odprava, ki ni dosegla plana prodaje (-17 odstotkov), za lanskoletno prodajo pa zaostaja za 15 
odstotkov. Razlog za zaostajanje tiči v zmanjšanju prihodkov iz carinskega zastopanja, medtem ko na 
produktu mejna odprava (tranzitni mejni postopki) presegamo tako plan prodaje kot doseženo v 
primerljivem obdobju lani.  
 
Železniški promet 
Na produktu železniški promet beležimo v prvem trimesečju veliko pozitivno odstopanje od 
načrtovanih prihodkov od prodaje (več kot 4-kratno preseganje plana), kar gre v celoti pripisati 
ukrajinski družbi TEK ZTS Užgorod in pridobljenemu poslu prevoza naftnih derivatov. Največji 
zaostanek za načrti beležimo v družbi Intereuropa-East Ltd., Moskva,  ker se produkt še vedno ne 
izvaja. Družba Intereuropa-FLG d.o.o, ki je specializirana za organizacijo železniških prevozov, je za 2 
odstotka zaostala za planom prodaje.  
 
V naslednjih mesecih bo zaradi praznikov v Sloveniji in v državah, s katerimi imamo veliko blagovno 
menjavo manj delovnih dni, zaradi česar pričakujemo tudi določen izpad prihodkov. Zaradi nestabilne 
politične situacije v arabskem svetu smo letos priča stalnemu višanju cen naftnih derivatov, kar vpliva 
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na višanje direktnih stroškov in posledično zniževanje 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.  
V bližnji prihodnosti 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). 
 
 
LOGISTIČNE REŠITVE 
 
V okviru poslovnega področja Logističnih rešitev smo v prvem trimesečju leta 2011 na nivoju koncerna 
ustvarili 6,9 milijonov € prihodkov iz prodaje kar predstavlja 12 odstotkov prihodkov od prodaje. 
 
Na vseh ključnih trgih koncerna se je prodaja v prvem trimesečju povečala glede na lanskoletne 
rezultate. Na slovenskem in hrvaškem trgu kot naših ključnih tržiščih za logistične rešitve, ki 
predstavljata 82-odstotkov prodaje poslovnega področja, so se prihodki od prodaje povečali za 14 
odstotkov. 
Na poslovanje še vedno vpliva počasno okrevanje gospodarstva. Ob tem občutimo manjše premike v 
pozitivno smer pri gibanju blagovnih tokov in s tem posledično povečanju zalog blaga v skladiščih. 
 
Tudi v ostalih državah, kjer smo prisotni s skladiščnimi kapacitetami, smo občutili velik padec 
povpraševanja po logističnih rešitvah, saj zaradi gospodarske situacije ni bilo obrata zalog in tako je bil 
tudi izplen na produktih logističnih rešitev manjši. 
Črnogorska družba, ki ima 4-odstotni delež prodaje, zaostaja za 15 odstotkov za lanskoletnimi 
prodajnimi rezultati. Srbska družba, ki ima 4-odstotni delež v prodaji logističnih rešitev, pa beleži 4-
odstotni upad glede na lanskoletne rezultate. 
Na tržišču v Bosni in Hercegovini, ki predstavlja 6-odstotni delež v strukturi prodaje logističnih rešitev, 
pa smo prodajni rezultat izboljšali za 4 odstotke v primerjavi z lanskoletnimi rezultati. 
 
Prodajni rezultati poslovnega področja logističnih rešitev so bili na načrtovani ravni. Nanje je pozitivno 
vplivala predvsem boljša prodaja na slovenskem tržišču, ki je presegla planski cilj kar za 21 odstotkov. 
Na ostalih trgih pa se pod vplivom globalne gospodarske krize nadaljuje počasni trend okrevanja 
gospodarstva. Še vedno se soočamo tudi z močnim pritiskom kupcev na znižanje cen skladiščnih 
storitev predvsem na slovenskem in hrvaškem tržišču.  
 
Na dober rezultat na slovenskem trgu vpliva predvsem pričetek poslovanja z novimi komitenti in 
določenega enkratnega posla, ter povečanje poslovanja z obstoječimi komitenti. 
Na poslovnem področju so po posameznih organizacijskih enotah v teku intenzivne komercialne 
aktivnosti za večje logistične posle, ki bodo po pričakovanjih pričele komercialne efekte prinašali v 
drugi polovici leta 2011. Poleg komercialnih aktivnostih poteka posodobitev poslovanja z večjimi 
obstoječimi komitenti, t.j. vzpostavitev elektronskega poslovanja (EDI). 
 
 
INTERKONTINENTALNI PROMET 
 
Na področju interkontinentalnega prometa smo v prvem trimesečju leta 2011 ustvarili 11,9 milijonov € 
prihodkov od prodaje, kar predstavlja 21 odstotkov v skupni prodaji koncerna. Načrtovane prodajne 
cilje smo presegli za 883 tisoč € oz. za 8 odstotkov. V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem pa smo 
dosegli 16 odstotno rast oz. za 1.628 tisoč € boljši prodajni rezultat. V Sloveniji smo dosegli prodajo 
na ravni planskih izhodišč, medtem ko smo prodajne cilje v Rusiji presegli kar za 57 odstotkov. Ob tem 
znaša indeks na lansko četrtletje 255. Visoka rast v Rusiji je povezana z novo pogodbo GM-a in 
skladiščenjem Opel in Cadillac vozil, ki jih v preteklem letu nismo obvladovali, ter s polno zasedenostjo 
avto terminala.  
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Pomorski promet 
V prvem četrtletju leta 2011 smo na storitvah pomorskega prometa v koncernu za odstotek zaostali za 
planiranimi prihodki od prodaje in za 10 odstotkov presegli prodajne rezultate lanskega leta. Višja 
prodaja je odraz večjega obsega fizičnega obsega in višjih voznin v pomorskem transportu. Ostra 
konkurenca in še vedno trajajoči gospodarski položaj v regiji pa onemogočajo višje zaslužke. 
Poslovanje v slovenskem delu koncerna ostaja pomemben element, saj slovenski del koncerna 
prispeva kar 95 odstotkov celotne prodaje pomorskih produktov v koncernu.  
Nad pričakovanji smo poslovali na produktih konvencionalni tovori in kontejnerski promet. Presegli 
smo planske cilje prihodkov od prodaje. Dober rezultat na produktu klasičnih tovorov gre pripisati 
večjim količinam posla glinice ter novim poslom in povečanega obsega podhlajenega sadja in 
zelenjave iz Bližnjega vzhoda. Dva odstotka nad načrtovano ravnijo je poslovala družba Intereuropa, 
log. usluge d.o.o. Zagreb, za 28 odstotkov nad planskimi cilji prihodkov od prodaje pa družba 
Zetatrans. Tako smo v koncernu zabeležili za 8 odstotkov boljši prodajni izid kot v lanskem prvem 
trimesečju.  
Pri produktu kontejnerskega prometa smo presegli plan prihodkov od prodaje za 17 odstotkov. Nad 
prodajnim planom smo poslovali v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Albaniji. Pri kontejnerskih prevozih smo 
pridobili nekatere nove posle v izvozu preko Kopra. Pomemben razvoj pomorskih kontejnerskih zbirnih 
servisov. V prvem četrtletju smo dobro poslovali na uvozu, ko smo imeli veliko odpoklicanih pošiljk za 
ključnega kupca in strank v tranzitu za Avstrijo. Obdelali smo tudi pomembnejše količine kontejnerjev 
pomembnih evropskih trgovcev, katerih poslovanje oz. sodelovanje postaja zelo pomembno tudi za v 
prihodnje.   
Na produktu RO-RO smo se tudi tem letu srečevali s težavami konkurenčnosti in rednosti RO-RO 
servisa med Koprom in Dračem ter obratno. Servis se je nekoliko ustalil z mesecem februarjem,  kar je 
vplivalo tudi na naše boljše poslovanje. Rednost linije nam omogoča pridobivanje novih strank in 
boljše zapolnitve zbirnih RO-RO pošiljk. Pomemben delež pa prispeva tudi komercialna in operativna 
podpora našega podjetja v Albaniji.  
V matični družbi Intereuropa d.d. ocenjujemo, da bomo pozitiven trend na produktu pomorskega 
prometa zadržali tudi v drugem trimesečju. Dobro poslovanje pričakujemo na konvencionalnih tovorih 
in pri kontejnerskem prometu. Pri kontejnerskih odpremah potekajo pogovori z novimi komitenti, 
katerih tovor planiramo pretovarjati v naših skladiščih in nato tudi vršiti distribucijo. V pogovorih smo 
tudi za sodelovanje pri odpremah kontejnerjev iz Kopra z železniškim prevozom. Poleg tega rastejo 
izvozni posli papirja in opeke iz Avstrije preko koprskega pristanišča. Na pomorskih zbirnih pošiljkah 
smo razvoj dosegli s pridobitvijo 3-letnega franšiznega sodelovanja z ECU Line, in sicer za področji 
Hrvaške in Albanije. Rast na omenjenem produktu je bila opazna že v prvem četrtletju. 
 
Avtomobilska logistika 
Avtomobilska logistika dosega ponovni vzpon. Z doseženim prodajnim rezultatom smo v prvem 
trimesečju za 27 odstotkov presegli načrtovano raven. Pomembno rast prodajnih rezultatov smo 
zabeležili v Rusiji, in sicer 60 odstotkov nad planom in 155 odstotkov nad lanskim prvim četrtletjem. 
Na ruskem trgu smo v tem letu začeli delati po novi pogodbi GM. Tako poleg skladiščenja vozil iz 
koncerna GM izvajamo tudi prevoze vozil iz železniškega terminala v Grivnem na naš terminal v 
Čehovu.  
Bistveno višji prihodki so povezani z izrednim porastom pretovora vozil koncerna GM ter večjim 
številom skladiščenih vozil na terminalu. Tako v prvem trimesečju beležimo rekordne mesečne pretoke 
vozil v prihodu in odhodu ter statično obremenitev terminala, ki presega 13.000 pozicij. Pogovore za 
skladiščenje vozil drugih proizvajalcev smo zamrznili, saj imamo terminal prezaseden in s težavo 
zagotovimo kapacitete za obstoječe stranke. Prisiljeni smo celo iskati dodatne rešitve z najemom 
skladiščnih površin izven našega terminala. 
V Sloveniji smo plan prihodkov od prodaje presegli za 7 odstotnih točk. Zelo dobro smo poslovali pri 
poslih s skladiščenjem vozil na našem terminalu v Kopru. V mesecu marcu smo dosegli rekorden 
promet, ki nam ga je omogočila lanska posodobitev in razširitev terminala.   
 
Pomorska agencija 
Družba Interagent d.o.o., ki ponuja produkt pomorske agencije je v prvem četrtletju ustvarila za 224 
tisoč € prihodkov od prodaje. Tako je dosežen za 1 odstotno točko boljši rezultat kot planirano in za 
27 odstotkov več kot lani. Večji prihodki izvirajo iz linijskega poslovanja pri agencijskem zastopanju 
ladjarja CSAV Norasia, katerega servis je bil vzpostavljen lani v mescu maju.  
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Na liniji je bilo obdelanih 2.804 enot TEU1 in tako dosežen za 25 odstotkov boljši rezultat kot 
planirano. Zelo dobro smo poslovali tudi na oddelku chartering, saj smo ob ugodni sezoni za prevoz 
soli, ki pa se je žal končala že januarja, presegli planska izhodišča za 20 odstotkov. Pri luški agenturi 
ostajamo vodilni pomorski agent po številu zastopanih ladij v pristanišču Koper. Zastopali smo 66 ladij, 
kar je za 4 ladje manj kot lani. Zastopali smo manj ladij za prevoze avtomobilov, saj je principal 
uvedel večje ladje in tako zmanjšal število dotikov pristanišča Koper. Manj je bilo tudi ladij za 
generalne in razsute tovore.  
V družbi Interagent d.o.o. ostaja usmeritev pospešenih komercialnih aktivnosti pri promociji 
kontejnerskega linijskega servisa. Premik pričakujemo tudi z vzpostavitvijo pisarn ladjarja CSAV na 
Madžarskem in v centralni Evropi, kar naj bi ladjar izpeljal v tem letu. 
 
Letalski promet 
Na produktu letalskega prometa smo v koncernu pod planskimi izhodišči, kar je običajno za prvo 
četrtletje. Linearno postavljeni plan namreč ne upošteva dinamike poslovanja v letalskem prometu, pri 
katerem je prvo četrtletje prihodkovno najnižje. V koncernu smo dosegli 804 tisoč € prihodkov iz 
prodaje, kar je za 9 odstotnih točk manj kot zapisano v planu. V Sloveniji smo dosegli 544 tisoč € 
prodaje in zaostali za lanskimi rezultati. Odmik gre pripisati predvsem slabšemu januarju. Bolje smo 
poslovali v ostalih državah. Predvsem v Srbiji dosegamo dobre poslovne rezultate z razvojem 
čarterskih poletov. V letu 2011 smo pridobili nov posel transporta živih živali preko letališča Niš. Poleg 
tega smo v pogovorih z Adrio za vzpostavitev linije Ljubljana-Niš-Ljubljana, kjer bi bili imenovani za 
agenta na Niškem letališču. 
Pri poslovanju opažamo velike težave naših rednih strank, ki iščejo alternativne cenejše načine 
transporta in uporabljajo kopenske servise iz področja Balkana do večjih letališč v Evropi. Razvejana 
lastna mreža konkurenci omogoča optimizacijo »road-air« servisa. V Intereuropi se skušamo 
prilagajati novim razmeram na trgu in smo sredi intenzivnih pogovorov za vzpostavitev podobnih 
servisov preko partnerskih povezav. Drugo četrtletje je obdobje visoke sezone za letalski promet, tako 
pričakujemo povečane prihodke do polletja.  
 
UPS 
Produkt UPS izvajamo samo na ozemlju Bosne in Hercegovine. V prvih treh mesecih smo malce 
zaostali za ambicioznim planom našega principala. Na trgu se srečujemo z močno konkurenco (DHL, 
Fedex itd.), ki ponuja visoke popuste, kar ni strategija UPS-a. Zaradi tega pripravlja popolno 
reorganizacijo lastne strukture v vzhodni Evropi. Spremenili naj bi tudi prodajno strategijo in delovanje 
servisov. Upamo, da bodo omenjene spremembe pozitivno vplivale na naše poslovanje in razvoj 
produkta v Bosni in Hercegovini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 20-fitni kontejner, angl. twenty-foot equivalent unit - mera za promet kontejnerskega blaga 



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

 

13/42 

1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
V prvem trimesečju 2011 smo v koncernu Intereuropa ustvarili 5,4 milijonov € poslovnega izida 
pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je za 4 odstotke manj kot smo načrtovali in za 
32 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju 2010, ko je na višino EBITDA bistveno vplivala prodaja 
nekaterih osnovnih sredstev (nepremičnin), s čimer smo ustvarili 3,8 mio € drugih poslovnih 
prihodkov. Če bi izločili te in v obeh letih še ostale dogodke, ki niso neposredno povezani z rednim 
poslovanjem, bi EBITDA v prvih treh mesecih leta 2011 znašal 4,8 mio € in bi bil za 25 odstotkov oz. 
950 tisoč € višji kot v enakem obdobju leta 2010.  
 
Izid iz poslovanja koncerna je v obdobju januar-marec 2011 pozitiven in znaša 2,3 milijona €, kar 
je za 32 odstotkov več kot smo načrtovali in hkrati le 52 odstotkov ustvarjenega izida iz poslovanja v 
primerljivem obdobju leta 2010, ko je na izid iz poslovanja vplivala že omenjena prodaja nekaterih 
osnovnih sredstev. Primerljivost bi dosegli z izločitvijo dogodkov, ki niso neposredno povezani z 
rednim poslovanjem: izid iz poslovanja bi tako znašal 1,6 milijona € in bi bil za 1,3 milijona € višji kot v 
letu 2010. Izboljšanje izida iz poslovanja je na eni strani posledica večje prodaje, na drugi strani pa 
tudi nižjih stroškov dela in amortizacije. Ostale skupine stroškov so letos večje, največji porast pa 
beležimo 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 -1,3 milijona €. Med finančnimi prihodki, ki so znašali 2,6 milijona € 
predstavljajo največ prihodki iz prevrednotenja instrumenta za zaščito pred tečajnim tveganjem (1,0 
mio €) ter prihodki iz tečajnih razlik (0,9 mio €). Finančni odhodki obdobja so na ravni koncerna 
znašali 4,0 milijone €, med njimi pa so največja postavka odhodki za obresti iz naslova posojil od 
drugih. V kolikor bi v obeh letih izključili že omenjen vpliv odhodkov iz naslova tečajnih razlik ter 
odhodkov/prihodkov iz prevrednotenja instrumenta za zaščito pred tečajnim tveganjem, bi izid iz 
financiranja znašal -2,8 milijona €, kar je za 290 tisoč € slabše kot v prvem trimesečju 2010.  
 
 
Tabeli 5 in 6: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar – marec 2011 v tisoč €  
Postavka / Kazalec jan-mar 

2011 
Plan  
2011 

jan-mar 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 56.667 47.873 44.321 118 128 
EBITDA* 5.444 5.658 7.961 96 68 
Poslovni izid iz poslovanja 2.307 1.747 4.426 132 52 
Poslovni izid iz financiranja -1.345 -3.993 3.678 34 - 
Čisti dobiček/izguba 671 -2.315 6.361 - 11 
Prih.od prodaje /zap /mes  8,760 7,257 6,294 121 139 
Dodana vrednost /zap /mes  2,312 2,355 2,582 98 90 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 
Postavka / Kazalec 31.03. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 424.658 425.925 425.428 100 100 
Kapital* 148.683 171.593 148.163 87 100 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 0,95 0,77 0,91 123 104 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)** -0,02% -5,02% -2,37% - - 
* na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja 
 
Bilančna vsota je na zadnji dan obdobja znašala 424,7 milijonov € in je bila na ravni bilančne vsote 
ob koncu leta 2010. Na strani sredstev smo trimesečnem obdobju leta 2011 beležili zmanjšanje 
opredmetenih osnovnih sredstev za 2,8 milijona € (-1 odstotek) ter porast kratkoročnih poslovnih 
terjatev za 1,8 milijona € (+3 odstotke), medtem ko na strani obveznosti ni bilo nobene večje 
spremembe. V primerjavi s koncem leta 2010 se je delež kapitala povečal za 0,2 odstotne točke na 
35,0 odstotkov v strukturi virov, medtem ko se je delež finančnih obveznosti zmanjšal za 0,2 odstotne 
točke in je na dan 31.3.2011 znašal 48,4 odstotka v strukturi virov. 
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
V koncernu Intereuropa smo v prvem trimesečju leta 2011 realizirali 121 tisoč € investicijskih 
vlaganj v osnovna sredstva, od tega 2 tisoč € v nepremičnine ter 118 tisoč € v opremo in 
neopredmetena sredstva. S tem smo izpolnili 5 odstotkov letnega plana investicijskih vlaganj.  
 
Tabela 7: Pregled investicijskih vlaganj v obdobju januar – marec 2011 v tisoč € 

Nepremičnine Oprema SKUPAJ Družba 

Plan Realiz. Plan Realiz. Plan Realiz. 
% 

letne 
realiz. 

Intereuropa d.d.  258 0 1.178 29 1.436 29 2 
Odvisne družbe 225 2 781 89 1.005 92 9 
SKUPAJ 
KONCERN 483 2 1.958 118 2.441 121 5 
 
 
V družbi Intereuropa d.d. smo v obdobju januar – marec 2011 izvedli le minimalna vlaganja v opremo 
in neopredmetena sredstva na ravni 29 tisoč €, medtem ko smo v ostalih družbah koncerna v 
osnovna sredstva vložili 92 tisoč €. Največ naložb se je nanašalo na nakup oz. investicijsko 
vzdrževanje tovornih vozil ter nakup osebnega vozila v družbi v Črni Gori. 
 
 

1.4. Upravljanje s človeškimi viri  
 
Gibanje števila zaposlenih 
 
Skupno število zaposlenih v koncernu Intereuropa se v prvem četrtletju 2011 v primerjavi s koncem 
leta 2010 ni spremenilo. Na dan 31.03.2011 je bilo v koncernu  2.232 zaposlenih. V slovenskem delu 
koncerna se je število zaposlenih zmanjšalo za 24 sodelavcev, v tujini pa za enako število povečalo. 
 
Najopazneje se je zmanjšalo število zaposlenih v odvisni družbi Intereuropa Transport d.o.o. (-21 
zaposlenih); Intereuropi, logističke usluge, d.o.o, Zagreb (-5); v Intereuropi d.d. (-4),  povečalo pa v 
Intereuropi-East Ltd., Moskva (+24). Skupno je odšlo iz koncerna 52 zaposlenih, ravno toliko se jih je 
tudi zaposlilo na novo. 
 
 
Tabela 8: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa na dan 31.03.2011 
  31.03.2011 31.12.2010 Razlika   

11-10 
Indeks 
11/10 

Slovenija 944 968 -24 98 
Hrvaška 577 582 -5 99 
Ostale države 711 682 29 104 
SKUPAJ 2.232 2.232 0 100 
 
Tabela 9: Število ostale delovne sile (študenti - povprečno na mesec po opravljenih urah in delo preko zaposlitvenih agencij na 
dan 31.03.2011) po državah 
  31.03.2011 31.12.2010 Razlika   

11-10 

Slovenija 51 47  4 
Hrvaška 14 25       -11 
Ostale države 19 1  18 
SKUPAJ 84 73         11 
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Razvoj in izobraževanje kadrov 
 
Tabela 10: Izobraževanje v obdobju januar – marec  2011 

Dejansko  
jan-mar 2011 

v 1000 € 

Plan 
jan-mar 2011 

v 1000 € 

Indeks 
dejansko/plan 

Dejansko/zap. 
v € 

Št. ur 
funkc.izobr. Št.ur/zap. 

16 51 30 6,9 6.808 3 
Opomba: Podatki ne vključujejo izobraževanja s področja informacijskega sistema za podporo prodajnim 
procesom (ISPRO). 
 
 
V obdobju januar-marec 2011 smo v koncernu Intereuropa v razne oblike usposabljanja oz. 
pridobivanja novih znanj vključili 15 odstotkov zaposlenih (337 udeležb), kar je za 3 odstotke več kot v 
enakem obdobju lanskega leta. Povišanje deleža izobraževanja lahko pripišemo obsežnemu 
izobraževanju s področja varstva in zdravja pri delu v družbi Intereuropa, logističke usluge d.o.o. 
Zagreb d.o.o. (5.102 ur). 
Na vseh ostalih področjih se je usposabljanje v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo. Razlog 
za to je v restriktivni porabi sredstev namenjenih izobraževanju ter dejstvu, da v letošnjem letu nismo 
prejeli subvencij države iz naslova razpisov. V matični družbi Intereuropa d.d. so bila prizadevanja 
usmerjena predvsem v začetek ponovnega zagona informacijskega sistema za podporo prodajnim 
procesom. V tem obdobju je 27 udeležencev pridobivalo nova znanja s področja uvajanja nove 
programske podpore logističnim procesom (knjiženje vhodnih računov in vnos carinskih aplikacij v 
WEX sistem), čemur je  bilo skupno namenjenih 135 ur. Obsežnejša usposabljanja pa so predvidena v 
naslednjih mesecih. 
Največji delež usposabljanja na zaposlenega smo beležili v družbah Interzav, d.o.o. (25 ur), 
Intereuropa. logističke usluge d.o.o., Zagreb (10 ur),  A.D. Intereuropa Logističke usluge Beograd (3 
ure), Intereuropa d.d. (1 ura), v ostalih družbah pa so se zaposleni usposabljali manj kot uro. 
Več kot  80 odstotkov funkcionalnega izobraževanja smo realzirali z internimi izvajalci (varstvo pri delu 
in informacijski sistema za podporo prodajnim procesom ISPRO).  
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Slika 2: Število ur izobraževanja v obdobju januar – marec 2011 po vsebinah v koncernu 

 
 
Skrb za zaposlene in širše družbeno okolje 
 

    Finančno pomoč smo v obdobju januar - marec namenili 23 delavcem, ki so se znašli v 
zdravstvenih in finančnih težavah, v višini 13 tisoč € (v enakem obdobju lani 15 tisoč €), 

    v počitniških enotah Intereurope smo beležili skupno 959 nočitev, kar predstavlja  51-odstotno 
zasedenost (v enakem obdobju lani 1.216 nočitev oziroma 64-odstotno zasedenost), 

 Intereuropa je v obdobju december 2010 – maj 2011 namenila 6.000 € za rekreativno vadbo 
zaposlenih po različnih lokacijah,  
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 posodobili smo Navodila o delovnem času s ciljem, da se uredi enotna praksa na področju 
definicije delovnega časa v vseh enotah, 

 omogočili smo pridobivanje praktičnih znanj 27 dijakom in študentom v koncernu. 
 
Varnost in zdravje pri delu 
 
Področje zdravstvenega varstva  
Na  predhodni preventivni, obdobni ali izredni zdravstveni pregled  smo v prvem tromesečju napotili  
167 delavcev za opravljanje določenega dela in podajo ocene delazmožnosti.  
 
Ugotavljamo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta tako v družbah Intereuropa 
d.d. kot Intereuropa Transport d.o.o. povišala bolniška odsotnost. V Intereuropi d.d. se je bolniška 
odsotnost do 30 dni povišala z 2,14 na 3,35 odsotnega delavca na dan, v Intereuropi Transport d.o.o. 
pa s 3,06 na 4,52 odsotnega delavca na dan. V kolikor se bo trend višanja nadaljeval tudi v naslednjih 
mesecih, bo potrebno natančneje preučiti razloge in sprejeti potrebne ukrepe za obvladovanje 
bolniške odsotnosti. 
  
Poškodbe na delu 
Obravnavali smo 13 delovnih poškodb (10 v slovenskem delu družbe in 3 v preostalih družbah 
koncerna). Pri analizi poškodb ugotavljamo, da je pogost vzrok predvsem osebni dejavnik 
(nepazljivost, neuporaba osebne varovalne opreme, pomanjkljiv nadzor in vodenje delovnega 
procesa).  
 
 
Usposabljanje za varno delo 
V obdobju januar - marec 2011 je bilo na usposabljanjih skupno 266 delavcev za varno in zdravo delo.  
 
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.  
Opravljen je bil tudi pregled s strani pooblaščene osebe za varstvo pred požarom na nivoju družbe 
Intereuropa d.d.  ter pri tem ugotovljeno še 12 drugih pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti do 
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,…..). 
 
Pregledi in preizkusi delovne opreme 
V posameznih organizacijskih enotah Intereurope d.d. je bila pregledana in preizkušena delovna 
oprema, ki bi lahko povzročila poškodbo delavca. Pri pregledu je bilo ugotovljenih nekaj manjših 
pomanjkljivosti. 
Ob opravljenem pregledu v PE Ljubljana so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti (poškodbe na 13 
dvižnih rampah, nevarnost odstopa zaščitnih plošč, prepih v kontrolnem objektu ter pomanjkljivost s 
področja Aktivne požarne zaščite). 
Vsi odgovorni so dolžni skrbeti in dnevno izvajati preventivne ukrepe na področju zagotavljanja 
varnega in zdravega dela, ter varstva pred požarom in preprečiti nastanek morebitnih nesreč. 
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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 še 51 
odstotkov vseh zaposlenih v koncernu po tem, ko je Intereuropa, logističke usluge d.o.o. 
Zagreb ni obnovila certifikata kakovosti. Prvo četrtletje je minilo v znamenju zunanje 
presoje sistema vodenja kakovosti Intereurope d.d. in Intereurope Transport d.o.o. 
Intereuropa d.o.o. Zagreb se odloča o samostojni pridobitvi 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 družbe Intereuropa d.d. in 
Intereuropa Transport d.o.o. 

 Opravljen je 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. 
Podanih je bilo 16 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 

PV2 
 

v 1000 € 

Indeks 
11/10 

IE d.d. 157 79 67 90 220 46 37 
IE TR d.o.o. 34 83 7 4 5 3 5 

 
Reklamacij je bilo količinsko manj kot lansko leto v enakem obdobju. V Intereuropi d.d. so se 
vrednostno povečale zaradi poškodb blaga ob poplavah, v Intereuropi Transport d.o.o. pa zmanjšale 
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 18 priporočil, 
od tega dve skupni z Intereuropo Transport d.o.o., Intereuropa Transport d.o.o. pa 4 
priporočila. 
Za sprejeta priporočila nosilci reševanja priporočil po sklepu uprave izdelati plan izvedbe, za 
nesprejeta priporočila pa podati ustrezno utemeljitev in sicer do konca maja. 

 
 
 
 
 

                                                
2 Priznana vrednost 
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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 11: Ključni podatki o delnici IEKG za obdobje januar- marec 2011 

  
Jan-Mar  

2011 
Jan-Dec  

2010 
Število delnic* 7.902.413 7.902.413 
Število lastnih delnic*  18.135 18.135 
Knjigovodska vrednost delnice v €* 11,24 11,21 
Čisti dobiček na delnico v € 0,04 -5,88 
Tržna kapitalizacija v tisoč €* 23.707 30.819 
Promet v tisoč € 247 1.774 
Zaključni tečaj konec obdobja v € 3,00 3,90 
Tehtani povprečni tečaj v € 3,56 4,49 
Najvišji tečaj v €  3,99 5,96 
Najnižji tečaj v € 2,85 3,35 
Kapitalski donos -24,8% -31,0% 

* na zadnji dan obdobja 
 
Pojasnila: 
Knjigovodska vrednost = kapital / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)  
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi 
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število navadnih delnic – število lastnih delnic) 
Kapitalski donos = porast tečaja v enem letu 
 
 
Trgovanje z delnicami 
 
V prvem trimesečju leta 2011 se je vrednost delnice Intereurope gibala v vrednostnem intervalu med 
2,85 € in 3,99 € za delnico. Ob izredno nizkem prometu je izgubila 24,8 odstotka svoje tržne vrednosti 
ter ob koncu meseca marca beležila zaključni tečaj pri 3,00 €. Slovenski »blue chip« indeks SBITOP je 
v enakem obdobju izgubil 2,0 odstotka vrednosti. 
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Slika 3: Gibanje zaključnega tečaja delnice Intereuropa d.d. in indeksa SBITOP v obdobju januar – 
marec 2011 
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V obdobju januar – marec 2011 je lastnika zamenjalo 69.719 delnic IEKG v skupnem znesku 247 tisoč 
€, kar predstavlja 42 odstotkov prometa prvega trimesečja leta 2010. Povprečni dnevni promet 
obdobja je tako znašal le 4 tisoč €. Razloge za tako nizko likvidnost delnice gre iskati splošnem stanju 
slovenskega kapitalskega trga, ki odraža negotovost in izgubljanje zaupanja vlagateljev. V negotovih 
gospodarskih razmerah se jih za trgovanje z vrednostnimi papirji odloča veliko manj, prevladujejo pa 
razlogi špekulativne narave.  
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Slika 4: Promet delnice Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2011 
 

Lastništvo 
 
V primerjavi s stanjem konec leta 2010 so lastniški deleži večine izmed prvih desetih delničarjev 
nespremenjeni, z izjemo družb Abanka Vipa d.d. in Interfin naložbe d.d., ki sta v obdobju dokupili 
delnice in nekoliko povečali svoj lastniški delež. Ob koncu obdobja ima prvih deset največjih 
delničarjev v lasti 60,1-odstotni lastniški delež Intereurope. 
 
Tabela 12: Prvih deset delničarjev Intereurope d.d. na dan 31.03.2011 v primerjavi z 31.12.2010 

31.03.2011 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. 124.280 1,6% 123.007 1,6% 101 

 
Število delničarjev se je v obdobju januar – marec 2011 zmanjšalo za 2 odstotka. Ob koncu obdobja 
smo tako v delniški knjigi beležili 5.973 delničarjev. Delež tujih vlagateljev je ostal nespremenjen in še 
vedno znaša 2,3 odstotka. 

Luka Koper
24,8%

Finančne družbe
30,4%

Ostala podjetja
4,3%

KAD
9,8%

SOD
6,0%

Fizične osebe
24,3%

Lastne delnice
0,2%

 
Slika 4: Lastniška struktura navadnih delnic Intereurope na dan 31.03.2011 
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Lastništvo članov uprave in nadzornega sveta 
 
Ernest Gortan, predsednik uprave in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave družbe na 
dan 31.03.2011 nista imetnika delnic družbe Intereuropa d.d. 
 
Tabela 13: Število delnic v lasti članov nadzornega sveta na dan 31.03.2011 

 
Lastne delnice 
 
Družba Intereuropa d.d. je bila na dan 31.03.2011 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 31.03.2011 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,   
 interno glasilo »Interglas za delničarje«,  
 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 14 in 15: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2011 v tisoč € 
Postavka / Kazalec jan-mar 

2011 
Plan  
2011 

jan-mar 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 24.646 23.926 22.586 103 109 
Kopenski promet 10.955 10.809 9.767 101 112 
Logistične rešitve 3.699 3.069 3.141 121 118 

Interkontinentalni promet 8.789 8.848 8.330 99 106 
Druge storitve 1.203 1.200 1.347 100 89 

EBITDA* 2.431 1.983 5.132 123 47 
Poslovni izid iz poslovanja 1.127 410 4.032 275 28 
Poslovni izid iz financiranja -815 -697 -1.852 117 44 
Čisti dobiček/izguba 280 -287 1.777 - 16 
Prih.od prodaje /zap /mes  11,072 10,346 9,565 107 116 
Dodana vrednost /zap /mes  3,050 2,873 4,097 106 74 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
Postavka / Kazalec 31.03. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 312.677 338.677 313.950 92 100 
Kapital* 88.656 133.533 88.398 66 100 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 1,37 1,41 1,35 97 101 
Čista dobičk.kapitala  (letni nivo)** 1,27% -1,28% -1,35% - - 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Ugotovitve o poslovanju Intereurope d.d. v obdobju januar - marec 2011: 
 

 Prihodki od prodaje v višini 24,6 milijona € presegajo načrtovane vrednosti za 3 odstotke ter 
lanskoletne vrednosti za 9 odstotkov. Med poslovnimi področji je najvišjo prodajo doseglo 
poslovno področje Kopenski promet, ki predstavlja 44 odstotkov celotne prodaje družbe. 
Načrtovana prodaja področja je presežena za en odstotek, prodaja v prvem tromesečju 2010 pa 
za 13 odstotkov. Letos najbolj presega načrtovane vrednosti poslovno področje Logistične rešitve 
in sicer za 21 odstotkov, medtem ko je prodaja na poslovnem področju Interkontinentalni promet 
na nivoju plana (-0,7 odstotka).  

 
 Poslovni izid iz poslovanja znaša 1,13 milijona € in večkratno presega načrtovanega, na kar 

najbolj vpliva boljša prodaja na eni strani ter nižji stroški dela in amortizacije na drugi strani. 
Letošnji poslovni izid iz poslovanja predstavlja le 28 odstotka 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 1,0 mio € dobička iz poslovanja, kar je za 750 tisoč € 
več kot v letu 2010 ter za 590 tisoč € več kot je bilo načrtovano. Pozitivno je v letu 2011 na 
poslovni izid družbe vplivala tudi pripojitev odvisne družbe Intereuropa IT d.o.o. v drugem 
kvartalu leta 2010, njen vpliv na letošnji  poslovni izid iz poslovanja v prvem tromesečju 
ocenjujemo na +150 tisoč €. 

 
 Izid iz financiranja je v obdobju januar-marec 2011 negativen in znaša -0,8 mio €, kar je za 

120 tisoč € slabše od načrtovanega in za 1,0 mio € boljše kot v prvem tromesečju leta 2010, na 
kar je letos pomembno vplival pozitiven rezultat prevrednotenja finančnega instrumenta za zaščito 
pred tečajnim tveganjem. Če bi zaradi primerljivosti med letoma 2011 in 2010 iz izida iz 
financiranja izločili vpliv omenjenega poslovnega dogodka, bi družba v letu 2011 beležila izid iz 
financiranja -1,4 milijona €, ki bi bil za 0,7 milijona € slabši od načrtovanega ter za 0,3 milijona € 
slabši od leta 2010. 

 
 Čisti dobiček družbe v obdobju je pozitiven in znaša 280 tisoč €. 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 -290 tisoč €. 
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 Kazalnik prodajne produktivnosti se v zadnjih obdobjih izboljšuje ter letos presega 
načrtovano raven za 7 odstotkov, na kar vpliva tako večja prodaja kot tudi manjše število 
zaposlenih kot je bilo načrtovano. V primerjavi s prvim tromesečjem 2010 pa je letos boljši kar za 
16 odstotkov. Povprečna dodana vrednost po zaposlenem je za 6 odstotkov nad načrtovano 
in za 26 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 17 
odstotkov višja kot v prvem tromesečju 2010. 

 
 V strukturi virov sredstev se je delež kapitala ohranil na 28-ih odstotkih, kratkoročni 

koeficient pa minimalno povečal na 1,37 (31.12.2010: 1,35).  
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3. POSLOVANJE ODVISNE DRUŽBE INTEREUROPA-EAST Ltd., 
MOSKVA 
 
 
Interkontinentalni promet 
 
Avtomobilski terminal 
Prvo trimesečje 2001 je v Rusiji zaznamoval porast prodaje avtomobilov. Ruski prodajalci avtomobilov 
so po obdobnih statističnih podatkih od januarja do marca prodali več kot pol milijona novih 
avtomobilov (517.304), kar je 77 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Količina 
prodanih avtomobilov v mesecu marcu 2011 je znašala 223.429 in je bila ravno tako za 77 odstotkov 
višja kot v marcu 2010. Ti pozitivni trendi na avtomobilskem trgu so se v preteklem trimesečju odrazili 
tudi v obsegu aktivnosti in rasti prodaje storitev avtomobilskega terminala.  
V začetku trimesečja je bilo na terminalu 8.153 avtomobilov, ob zaključku pa 13.886 avtomobilov, kar 
prestavlja 70-odstotni porast. Hkrati pa se je strmo povečal dnevni obrat vozil na terminalu.  
Zaradi izredno velike količine snega to zimo (dvakrat več kot leto prej) ter posledično ostrega upada 
produktivnosti (dvakrat nižja), smo morali v družbi za določen čas zaposliti dodatne delavce.  
 
Prevozi avtomobilov 
Z začetkom leta 2011 smo v ruski družbi pričeli z izvajanjem prevoza avtomobilov stranke GM z 
železniškega terminala Grivno. Pred tem smo opravili obsežne pripravljalne aktivnosti za organizacijo 
odpreme. Od januarja do marca 2011 je prodaja teh storitev zrasla približno za tretjino. Za izpolnitev 
načrtov stranke GM smo storitve od marca opravljali s pomočjo 10 lastnih tovornih vozil in petih 
pogodbenih podprevoznikov. V obdobju smo prepeljali 27.940 avtomobilov 
 
 
Logistične rešitve  
V prvem trimesečju je družba iz najema skladiščnih površin ustvarila 260 tisoč € prihodkov od prodaje, 
kar predstavlja 44 odstotkov načrtovane vrednosti. Na produktih skladiščenja družba ne dosega 
načrtovanih rezultatov zaradi različnih tehničnih, administrativnih in drugih ovir, po drugi strani pa je 
izboljšanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2010 evidentno. Do konca maja 2011 načrtujemo da 
bomo oddali  dve tretjini razpoložljivih skladiščnih prostorov. 
 
 
Kopenski promet 
Na področju storitev kopenskega prometa smo v prvem trimesečju zabeležili bistveno odstopanje od 
plana. Ustvarjenega je bilo 27 odstotkov načrtovane prodaje, predvsem zaradi storitev carinskega 
zastopanja in železniškega prometa. Organizacija carinjenja ni zaživela zaradi velikih stroškov in 
bančnih garancij, ki bi bili potrebni za vzpostavitev agencijskega carinskega poslovanja. V železniškem 
prometu gre za zaostanek vzroke iskati predvsem v še ne vzpostavljeni redni vlakovni liniji -“vlak 
Zahony” ki bi deloval na poti Sežana – Moskva. V organizaciji cestnega  prometa pa se kaže zelo velik 
napredek, saj je prodaja dosegla skoraj dvakratno vrednost načrtovane. V družbi obvladujemo storitve 
tako delnih kot polnih nakladov. Omeniti je potrebno, da bi bili lahko rezultati bistveno boljši, vendar 
veliko poslov ne moremo prevzeti zaradi deficita dobaviteljev-prevoznikov. Veliko je potrebno delati na 
prepoznavnosti in kredibilnosti podjetja, pri čemer bi prav slednje lahko bistveno pripomoglo k večji 
izbiri prevoznikov in lažjemu sodelovanju z njimi. V družbi smo sicer uspešno realizirali nekaj 
organizacij uvoznega carinjenja, vendar so zaslužki zaradi “forfaight storitev” zabeleženi le v cestnem 
prometu. 
Spodbudno je tudi to, da smo pričeli z organizacijo transporta iz vseh smeri, ne le iz srednje Evrope in 
Slovenije za Rusijo, kakor v preteklih obdobjih.   
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Tabeli 16 in 17: Poslovanje družbe Intereuropa-East Ltd., Moskva v obdobju januar – marec 2011 v tisoč € 
Postavka / Kazalec jan-mar 

2011 
Plan  
2011 

jan-mar 
2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Prihodki od prodaje 2.724 2.894 1.248 94 218 
Kopenski promet 236 882 249 27 95 
Logistične rešitve 260 587 115 44 225 

Interkontinentalni promet (avto logistika) 2.208 1.425 884 155 250 
Druge storitve 20 0 0 - - 

EBITDA* 331 670 -306 49 108 
Poslovni izid iz poslovanja 10 154 -809 7 -1 
Poslovni izid iz financiranja -327 -1.355 6.965 24 -5 
Čisti dobiček/izguba -401 -959 4.969 42 -8 
Prih.od prodaje /zap /mes  1,560 1,531 0,672 102 232 
Dodana vrednost /zap /mes  0,576 0,712 0,199 81 290 
* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
 
Postavka / Kazalec 31.03. 

2011 
Plan  

31.12.2011 
31.12.  
 2010 

Indeks 
2011/plan 

Indeks 
2011/2010 

Bilančna vsota* 69.870 134.873 133.637 52 52 
Kapital* -11.365 38.668 19.622 - - 
Kratk. sredstva /kratk. obvez. 0,34 0,23 0,54 148 63 
Čista dobičk.kapitala** -159,1% -15,2% -132,8% - - 
 * na zadnji dan obdobja,  ** povprečni kapital obdobja  
 
Družba je dosegla poslovni izid iz poslovanja 10 tisoč € (plan 154 tisoč €), z upoštevanjem finančne 
dejavnosti ter odloženih davkov, pa čisti dobiček v znesku -401 tisoč € (plan -959 tisoč €). 
Na nedoseganje planiranega čistega dobička iz poslovanja je v največji meri vplivalo nedoseganje 
planirane prodaje na področju logističnih rešitev ter preseganje plana poslovnih stroškov, ki so bili, 
izvzemajoč direktne stroške, za 15 odstotkov višji od planiranih. Preseganje planiranih poslovnih 
stroškov je posledica delovanja avto terminala v zimskih pogojih, ki so bili letos še posebej neugodni 
(v primerjavi z lansko zimo približno dvakratna količina snega ter 66 snežnih dni; lansko zimo 40 
snežnih dni) ter zaradi izjemnega povišanja obrata avtomobilov na terminalu; v primerjavi z enakim 
obdobjem lani se je obrat povišal kar za 2,8 krat (povprečen dnevni obrat v obravnavanem obdobju je 
bil 1.147 avtomobilov, lani v enakem obdobju pa 412 avtomobilov). 
Povprečen tečaj rublja je v primerjavi z evrom v prvem trimesečju 2011  zrasel za +1,2 odstotka.  
 
Dosežen poslovni izid iz financiranja znaša -327 tisoč €. Posledično rasti tečaja rublja proti evru smo 
pripoznali 620 tisoč € pobotanih pozitivnih tečajnih razlik, na strani finančnih odhodkov, pa je za -956 
tisoč € obresti iz naslova prejetih kreditov s strani matične družbe. 
Družba je v prvem trimesečju dosegla EBITDA 331 tisoč €, kar predstavlja približno pol planirane 
vrednosti, kar je posledica že omenjenega odstopanja od planirane prodaje v na poslovnem področju 
logističnih rešitev ter v višjih poslovnih stroških. 
 
V prvem trimesečju se je nadaljeval proces vračila davka na dodano vrednost, predvsem od investicije 
v LC Čehov. Tako smo v obravnavanem obdobju od davčnih oblasti prejeli za 3.985 tisoč € vrnjenega 
davka na dodano vrednost.  
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C. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA SKUPINO INTEREUROPA  
 

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

od 1. 1. 2011 do 31.03.2011  

v 1000 € januar - marec 
2011

januar - marec 
2010

Prihodki od prodaje 56.667 44.321

Drugi poslovni prihodki 647 4.298
Stroški storitev -38.503 -26.534
Stroški dela -9.511 -10.217
Amortizacija -3.131 -3.535
Drugi poslovni odhodki -3.862 -3.907
Poslovni izid iz poslovanja 2.307 4.426
Finančni prihodki 2.616 7.816
Finančni odhodki -3.961 -4.138
Izid financiranja -1.345 3.678
Pripoznani rezultat naložb po kapitalski metodi 8 2
Poslovni izid iz rednega poslovanja 970 8.106
Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -299 -1.744
Čisti dobiček obdobja 671 6.362
   Čisti dobiček / neobvladujoči del 48 124
   Čisti dobiček / obvladujoči del 623 6.238

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico (v €) 0,08 0,79  
 
 
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE INTEREUROPA  

         od 1. 1. 2011 do 31.03.2011 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 671 6.362
Drugi vseobsegajoči donos -10 1.847
Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v zadržani dobiček (pri prodaji zemljišč) -308 0
Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 32 0
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo na pošteno vrednost  -28 20
Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih fin. sredstev 5 0
Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji zemljišč) 308 0
Odloženi davek iz zadržanega dobička -3 0
Obračunani davek iz zadržanega dobička -29 0
Ostale spremembe zadržanega dobička -5 0
Prevedbene tečajne razlike 18 1.827
Celotni vseobsegajoči donos 661 8.209

Celotni vseobsegajoči donos - neobvladujoči del 123 7

Celotni vseobsegajoči donos - obvladujoči del 538 8.202  
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE INTEREUROPA na dan 
31.13.2011 
v 1000 EUR 31. 3. 2011 31. 12. 2010

SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva 320.107 322.865

Naložbene nepremičnine 6.730 6.789
Neopredmetena sredstva 8.778 8.851
Druga dolgoročna poslovna sredstva 601 643
Odložene terjatve za davek 8.775 8.756
Dana posojila in depoziti 84 84
Naložba v skupaj obvladovano družbo 142 135
Druge finančne naložbe 3.651 3.678
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 348.868 351.801
Sredstva za prodajo 3.427 3.424
Zaloge 218 269
Dana posojila in depoziti 1.705 1.347
Kratkoročne poslovne terjatve 58.103 56.303
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 81 68
Denarna sredstva 12.256 12.216
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 75.790 73.627
SKUPAJ SREDSTVA 424.658 425.428

KAPITAL
Kapital - obvladujoči del 138.458 137.921
Osnovni kapital 32.976 32.976
Lastne delnice -180 -180
Rezerve 66.658 66.989
Zadržani dobički 39.004 38.136
Kapital - neobvladujoči del 10.225 10.242
SKUPAJ KAPITAL 148.683 148.163

OBVEZNOSTI
Rezervacije 3.050 3.084
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 171.631 171.893
Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.455 3.872
Dolgoročne poslovne obveznosti 137 136
Odložene obveznosti za davek 17.562 17.521
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 195.835 196.506
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 28.904 28.952

Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.534 2.146

Kratkoročne poslovne obveznosti 49.258 49.298
Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička 444 363
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 80.140 80.759

SKUPAJ OBVEZNOSTI 275.975 277.265
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 424.658 425.428  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

28/42 

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE INTEREUROPA  
        od 1. 1. 2011 do 31.03.2011 

 

v 1000 € 
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010

Denarni tokovi pri poslovanju 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 671 6.362
Prilagoditve za:

- amortizacijo 3.131 3.535
- dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in 
naložbenih nepremičnin

-491 -3.849

- izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 6 0
- nedenarne odhodke 15 4

- nedenarne prihodke -4 -67
- finančne prihodke -2.631 -7.816
- plačane slabljene terjatve 499 631
- pripoznani rezultat skupaj obvladovane družbe po kapitalski 
metodi

-8 -2

- finančne odhodke 3.961 4.138
- davek iz dobička 299 1.744

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih 
sredstev in davki 5.448 4.680

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba terjatev -2.616 -3.103
Sprememba zalog 51 -29
Sprememba poslovnih obveznosti 1.032 5.181
Sprememba rezervacij -45 -228

Plačani davek iz dobička -159 -51

Denarna sredstva iz poslovanja 3.711 6.450

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 269 302
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 1.308 8.070
Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 4 0
Prejemki iz zmanjšanja danih kratkoročnih posojil in depozitov 0 1.577
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -1.259 -8.635

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -121 -727
Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite 0 -14
Izdatki iz povečanja danih kratkoročnih posojil in depozitov -362 0

Denarna sredstva iz naložbenja -161 573

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil 393 508
Prejemki od povečanja kratkoročnih posojil 937 0
Plačane obresti -2.655 -2.528
Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -1.568 -2.691

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih posojil• 0 -733

Izdatki za poravnavo izvedenih finančnih instrumentov -428 0
Izplačane dividende -174 -119
Denarna sredstva iz financiranja -3.495 -5.563
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 12.216 5.318
Tečajne razlike iz denarnih sredstev -15 -111
Denarni izid v obdobju 40 1.349
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 12.256 6.667  
 
 
 
 
 
 



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

 

29/42 

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA  
           od 1.1.2011 do 31.03.2011 

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 -57 -288 882 537 124 661

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 623 623 48 671

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 -57 -288 259 -86 76 -10

Transakcije z lastniki 0

Izplačilo dividend oz. deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 -141 -141
Prenos  prenesenega čistega dobička v 
rezerve

0 0 14 0 0 -14 0 0 0

Končno stanje 31. 3. 2011 32.976 -180 6.261 -10.693 71.090 39.004 138.458 10.225 148.683

Skupaj 
kapital 

Kapital - 
obvladujoči 

del

Zadržani 
dobičkiv 1000 EUR

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapital - 
neobvladujoči 

del

REZERVE

 
 
 
 
KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA  

          od 1.1.2010 do 31.03.2010 

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 32.009 178.706 10.098 188.803

Celoten vseobsegajoči donos 0 0 0 0 1.944 20 6.238 8.202 7 8.209

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 6.238 6.238 124 6.362

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 1.944 20 0 1.964 -117 1.847

Transakcije z lastniki 0

Izplačilo dividend oz. deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 -119
Prenos  prenesenega čistega dobička v 
rezerve

0 0 0 17 0 0 -17 0 0

Končno stanje 31. 3. 2010 32.976 -180 36.040 12.704 -9.736 76.873 38.230 186.907 9.986 196.893

Skupaj 
kapital 

REZERVE
Kapital - 

obvladujoči 
del

Zadržani 
dobički

v 1000 EUR Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

Kapital - 
neobvladujoči 

del
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
 
a)  Pojasnila k KONSOLIDIRANEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje v višini 56.667 tisoč € predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so višji za  12.346 tisoč €. 
 
Od drugih poslovnih prihodkov, ki znašajo 647 tisoč €, se največji delež (v višini 491 tisoč €) 
nanaša na dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Stroški dela  
 
Tabela 18: Stroški dela skupine Intereuropa v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Stroški plač 7.143 7.624
Stroški socialnih zavarovanj 1.486 1.508
Drugi stroški dela: 882 1.085

regres 0 17
prevoz in prehrana 720 828
ostali stroški dela 162 241

Stroški dela 9.511 10.217  
 

Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 19: Drugi poslovni odhodki skupine Intereuropa v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Stroški materiala 3.132 2.916
Ostali poslovni odhodki 730 991
Skupaj drugi poslovni odhodki 3.862 3.907  
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid 
  
Tabela 20: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid skupine Intereuropa v obdobju januar – 
marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Prihodki od obresti 215 184
Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 996 3
Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih 
odpisanih terjatev

499 631

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 0 2
Neto tečajne razlike 906 6.996
Skupaj finančni prihodki 2.616 7.816
Odhodki za obresti -2.868 -2.598
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 0 0
Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov -429 -789
Neto tečajne razlike 0 0
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -664 -751
Skupaj finančni odhodki -3.961 -4.138
Izid financiranja -1.345 3.678  

 
Na manjše finančne prihodke so vplivale predvsem neto tečajne razlike, ki so v obravnavanem 
obdobju manjše za 6.090 tisoč €  (v pretežni meri iz razmerja RUB/EUR). 
 
 



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

 

31/42 

b) Pojasnila h KONSOLIDIRANEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 21: Opredmetena osnovna sredstva skupine Intereuropa na dan 31.3.2011  v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Zemljišča in zgradbe 297.384 297.961
a) Zemljišča 135.381 135.958
b) Zgradbe 162.004 162.003

Druge naprave in oprema 16.602 18.073
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 6.120 6.832
Skupaj opredmetena osnovna sredstva 320.107 322.865  
 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbene nepremičnine znašajo na bilančni presečni dan 6.730 tisoč €. V obravnavanem obdobju so 
se zmanjšale za stroške amortizacije v višini 59 tisoč €.   
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 22: Neopredmetena sredstva skupine Intereuropa na dan 31.3.2011  v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne premoženjske pravice 3.419 3.603
Dobro ime 1.424 1.424
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.935 3.824
Skupaj neopredmetena sredstva 8.778 8.851  
 
Dana posojila in depoziti 
 
Tabela 23: Dana posojila in depoziti skupine Intereuropa na dan 31.3.2011  v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročna dana posojila in depoziti 84 84
- dana posojila 52 56
- depoziti 32 28

Kratkoročna dana posojila in depoziti 1.705 1.347
- dana posojila 801 138
- depoziti 905 1.209

Skupaj dana posojila in depoziti 1.789 1.431  
 
Druge finančne naložbe v višini 3.651 tisoč € se nanašajo na finančna sredstva razpoložljiva za 
prodajo. 
 
Sredstva za prodajo 
 
Tabela 24: Sredstva za prodajo v skupini Intereuropa na dan 31.3.2011  v 1000 € 
v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepr. za prodajo 45 45
Finančna sredstva za prodajo 3.382 3.379
Skupaj sredstva za prodajo 3.427 3.424  
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Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 25: Kratkoročne poslovne terjatve skupine Intereuropa na dan 31.3.2011  v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 49.425 43.878
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 8.678 12.425
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 58.103 56.303  
 
Kapital 
 
Kapital skupine znaša 148.683 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 3.050 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij in 
dolgoročno odloženih prihodkov. Največji delež (v višini 2.296 tisoč €) se nanaša na rezervacije za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. 

 
Dolgoročno prejeta posojila in finančni najemi znašajo 171.631 tisoč €. V obravnavanem 
obdobju so se povečala za nova posojila in finančne najeme (393 tisoč €), zmanjšala pa iz naslova 
odplačil posojil (583 tisoč €) in tečajnih razlik (72 tisoč €). Pri kratkoročno prejetih posojilih in 
finančnih najemih se odraža učinek zmanjšanja za 48 tisoč €.   
 
Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti    
 
Tabela 26: Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti skupine Intereuropa na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid

3.455 3.872

Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 3.455 3.872
Kratkoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 1.150 1.729
Obveznosti za dividende in druge deleže 384 417
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 1.534 2.146  
 
Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 3.455 tisoč € in druge kratkoročne finančne 
obveznosti v višini 1.150 tisoč € se nanašajo na obveznosti iz finančnih instrumentov po pošteni 
vrednosti skozi poslovni izid. Predstavljajo neto sedanjo vrednost izvedenega finančnega inštrumenta 
navzkrižne valutne zamenjave z valutno opcijo.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 27: Kratkoročne poslovne obveznosti skupine Intereuropa na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 41.363 41.034
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.182 1.669
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 6.713 6.594
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 49.258 49.298  
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INFORMACIJE PO POSLOVNIH SEGMENTIH ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2011 
 
Tabela 28: Poslovni segmenti skupine Intereuropa v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

Prihodki od zunanjih odjemalcev 29.094 27.505 7.815 7.487 1.209 1.264 2.713 1.248
Prihodki od poslov z drugimi odseki 1.783 2.720 239 172 17 35 11 0

Skupaj prihodki 30.878 30.225 8.054 7.660 1.226 1.298 2.724 1.248
Amortizacija 1.795 1.928 591 634 154 162 321 503

Poslovni izid iz poslovanja 886 4.059 665 819 61 165 10 -809
Obrestni prihodki 1.149 1.175 78 89 37 12 9 13
Obrestni odhodki 2.645 2.351 194 264 0 0 956 164

Poslovni izid iz rednega delovanja 61 2.126 473 728 78 140 -317 6.156
Davek od dobička 43 411 36 107 12 21 84 1.187

Sredstva 327.598 394.732 85.929 92.522 24.248 23.710 65.377 108.730
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 6 2.316 86 87 100 527 5.283 18.446

Dolgoročna sredstva 259.415 318.196 68.603 71.615 19.946 20.887 54.744 90.001
Poslovne obveznosti 46.736 47.139 12.204 12.302 793 821 20.066 18.681
Finančne obveznosti 189.413 202.455 15.840 20.238 310 286 57.228 63.594

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

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

jan-mar
2011

jan-mar
2010

Prihodki od zunanjih odjemalcev 15.773 6.771 56.604 44.275 63 46 56.666 44.321
Prihodki od poslov z drugimi odseki 493 362 2.544 3.289 -2.544 -3.289 0 0

Skupaj prihodki 16.266 7.133 59.148 47.565 -2.481 -3.244 56.666 44.321
Amortizacija 269 308 3.131 3.535 0 0 3.131 3.535

Poslovni izid iz poslovanja 688 193 2.311 4.426 -4 0 2.307 4.426
Obrestni prihodki 21 5 1.295 1.294 -1.079 -1.110 215 184
Obrestni odhodki 153 100 3.948 2.878 -1.079 -280 2.868 2.598

Poslovni izid iz rednega delovanja 397 62 692 9.213 278 -1.106 970 8.106
Davek od dobička 125 18 299 1.744 0 0 299 1.744

Sredstva 41.368 42.874 544.520 662.568 -119.862 -170.900 424.658 491.668
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 645 928 6.120 22.305 0 -855 6.120 21.450

Dolgoročna sredstva 33.153 35.912 435.861 536.610 -86.994 -125.828 348.868 410.783
Poslovne obveznosti 8.043 7.912 87.842 86.855 -17.391 -14.925 70.451 71.930
Finančne obveznosti 7.898 9.407 270.688 295.980 -65.164 -73.144 205.523 222.836

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 0 0 75 75 67 75 142 150
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 0 0 0 0 8 2 8 2

* 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. RAČUNOVODSKO POROČILO 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 31.3.2011 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010 

Prihodki od prodaje 24.646 22.586
Drugi poslovni prihodki 83 3.917
Stroški storitev -17.013 -15.693

Stroški dela -4.358 -4.542
Amortizacija -1.298 -1.100
Drugi poslovni odhodki -933 -1.136
Poslovni izid iz poslovanja 1.127 4.032
Finančni prihodki 2.413 1.454

Finančni odhodki -3.228 -3.306
Izid financiranja -815 -1.852
Poslovni izid iz rednega poslovanja 312 2.180

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -32 -403

Čisti dobiček obdobja 280 1.777

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico (v €) 0,04 0,23  
  
 
 
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 

           od 1. 1. 2011 do 31.3.2011  

v 1000 €
Januar - marec 

2011
Januar - marec 

2010 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 280 1.777
Drugi vseobsegajoči donos -22 32
Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v zadržani dobiček pri prodaji zemljišč -17 0
Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 3 0
Prevrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev na pošteno vrednost  -27 32

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo razpoložljivih fin. sredstev 5 0

Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji zemljišč) 17 0
Odloženi davek iz zadržanega dobička -3 0

Celotni vseobsegajoči donos 258 1.809  
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. na dan 31.3.2011 

v 1000 €
31. 3. 2011 31. 12. 2010

SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva 145.184 146.353
Naložbene nepremičnine 6.064 6.118
Neopredmetena sredstva 7.028 7.069
Druga dolgoročna poslovna sredstva 601 639
Odložene terjatve za davek 3.485 3.515
Dana posojila in depoziti 36.471 36.473
Naložbe v odvisne družbe 50.797 50.797
Naložba v skupaj obvladovano družbo 75 75
Druge finančne naložbe 3.562 3.589
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 253.267 254.628
Zaloge 33 35
Dana posojila in depoziti 28.991 33.337
Kratkoročne poslovne terjatve 27.865 25.795
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 15 0
Denarna sredstva 2.506 155
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 59.410 59.322
SKUPAJ SREDSTVA 312.677 313.950

KAPITAL
Osnovni kapital 32.976 32.976
Lastne delnice -180 -180
Rezerve 55.566 55.602
Zadržani dobički 294 0
SKUPAJ KAPITAL 88.656 88.398

OBVEZNOSTI
Rezervacije 1.847 1.836
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 162.407 162.991
Druge dolgoročne finančne obveznosti 3.455 3.872
Dolgoročne poslovne obveznosti 103 103
Odložene obveznosti za davek 12.744 12.747
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 180.556 181.549
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 17.140 16.912
Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.063 1.548
Kratkoročne poslovne obveznosti 25.262 25.543
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 43.465 44.003
SKUPAJ OBVEZNOSTI 224.021 225.552
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 312.677 313.950  
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IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE INTEREUROPA d.d.           od 1.1. 2011 do 31.3.2011 

v 1000 €
januar - marec 

2011 
januar - marec 

2010 

Denarni tokovi pri poslovanju 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 280 1.777
Prilagoditve za:

- amortizacijo 1.298 1.100

- dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in 
naložbenih nepremičnin

-42 -3.731

- izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 6 0
- nedenarne odhodke 16 3
- nedenarne prihodke -4 -67
- finančne prihodke -2.413 -1.454
- plačane slabljene terjatve 172 160
-finančne odhodke 3.228 3.306

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 32 403
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih 
sredstev in davki

2.573 1.497

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij
Sprememba terjatev -1.393 2.213
Sprememba zalog 2 -3
Sprememba poslovnih obveznosti -304 -3.111
Sprememba rezervacij 0 -113
Plačani davek iz dobička -15 -15

Denarna sredstva iz poslovanja 863 468

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejete obresti 225 163
Prejete dividende in deleži v dobičku 178 126
Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 143 7.422
Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 327 7.201
Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih posojil 4.021 27.788
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -136 -143
Prilagoditev za čisti denarni tok iz ustavljenega poslovanja 0 0
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -121 -96
Izdatki za dokup in dokapitalizacijo odvisnih družb 0 -33.764
Izdatki za dana dolgoročna posojila in depozite 0 -4.600
Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -372 -136

Denarna sredstva iz naložbenja 4.265 3.961

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od prejetih kratkoročnih posojil 404 0
Plačane obresti -2.420 -2.051
Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -761 -1.584
Izdatki iz zmanjšanja kratkoročnih posojil 0 -1.274
Izplačane dividende 0 -2
Denarna sredstva iz financiranja -2.777 -4.911
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 155 625
Denarni izid v obdobju 2.351 -482
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 2.506 143  
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IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  
            od 1.1. 2011 do 31.3.2011 

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 -36 294 258
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 280 280
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 -36 14 -22

Končno stanje 31. 3. 2011 32.976 -180 4.754 50.812 294 88.656

REZERVE

Zadržani 
dobički

Skupaj 
kapital v 1000 €

Osnovni 
kapital

Lastne 
delnice

 
 
 
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  

           od 1.1. 2010 do 31.3.2010 

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 32 1.777 1.809

Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 1.777 1.777

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 32 0 32

Končno stanje 31. 3. 2010 32.976 -180 36.040 11.276 56.594 1.777 138.483

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 24.646 tisoč € predstavljajo prihodke od opravljenih storitev. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so višji za 2.060 tisoč €, stroški  storitev pa za 1.320 
tisoč €. 
 
Drugi poslovni prihodki  
 
Tabela 29: Drugi poslovni prihodki družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Dobiček od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin

42 3.731

Prihodki od odprave rezervacij 5 162
Ostali poslovni prihodki 37 24
Skupaj drugi poslovni prihodki 83 3.917  
 
Stroški dela 
 
Tabela 30: Stroški dela družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

v 1000  €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Stroški plač 3.222 3.323
Stroški pokojninskih zavarovanj 360 413
Stroški socialnih zavarovanj 236 242
Drugi stroški dela: 540 564

Regres 0 1
Prevoz in prehrana 502 523
Ostali stroški dela 37 39

Skupaj stroški dela 4.358 4.542

 
Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 31: Drugi poslovni odhodki družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Stroški materiala 650 664
Ostali poslovni odhodki 283 472
Skupaj drugi poslovni odhodki 933 1.136  
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Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid  
 
Tabela 32: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – 
marec 2011 v 1000 € 

v 1000 €
januar - marec 

2011
januar - marec 

2010
Prihodki od obresti 1.141 1.168
Prihodki iz deležev v družb v skupini 178 126
Prihodki iz izvedenih finančnih inštrumentov 901 0
Neto tečajne razlike 20 0
Prihodki od odprave popravkov vrednosti terjatev in izterjanih 
odpisanih terjatev

172 160

Prihodki iz naslova odpisov dolgov 0 0
Skupaj finančni prihodki 2.413 1.455
Odhodki za obresti -2.597 -2.304
Odhodki iz izvedenih finančnih inštrumentov -372 -759
Neto tečajne razlike 0 -17
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti in odpisov terjatev -259 -226
Skupaj finančni odhodki -3.228 -3.306
Izid financiranja -815 -1.852  
 
b) Pojasnila k IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 33: Opredmetena osnovna sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

 Zemljišča in zgradbe 140.640 141.374
a) Zemljišča 86.116 86.137
b) Zgradbe 54.524 55.237

Druge naprave in oprema 4.537 4.973
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 6 6
Opredmetena osnovna sredstva 145.184 146.353  
 
Naložbene nepremičnine 
 
Naložbene nepremičnine znašajo na bilančni presečni dan 6.064 tisoč €. V obravnavanem obdobju so 
se zmanjšale za stroške amortizacije v višini 54 tisoč €.   
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 34: Neopredmetena sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne premoženjske pravice 3.093 3.245
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.935 3.824
Skupaj neopredmetena sredstva 7.028 7.069  
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Dana posojila in depoziti 
 
Tabela 35: Dana posojila in depoziti družbe Intereuropa d.d. na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročna dana posojila 36.471 36.473
 - odvisnim družbam 36.454 36.454
 - drugim 17 19

Kratkoročna dana posojila in depoziti 28.991 33.337
 - odvisnim družbam 28.979 33.321
 - drugim 12 16
 - depoziti 0 0

Skupaj dana posojila 65.462 69.810  
 
Druge finančne naložbe v višini 3.562 tisoč € se nanašajo na za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 36: Kratkoročne poslovne terjatve družbe Intereuropa d.d. na dan 31.3.2011 v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 1.253 1.076
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini za obresti 1.765 806
Druge kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 35 28
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 24.371 23.436
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 287 384
Druga kratkoročna sredstva 155 65
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 27.865 25.795  
 
Kapital 
 
Glede na primerljivi dan poročanja je njegova udeležba v virih sredstev ostala enaka in sicer znaša 28 
odstotkov vseh obveznosti do virov sredstev. 
 
Rezervacije  
 
Na dan izkaza finančnega položaja ima družba še 1.847 tisoč € neizkoriščenih dolgoročnih rezervacij in 
dolgoročno odloženih prihodkov. Pretežni del predstavljajo rezervacije za pokojnine in podobne 
obveznosti (v višini 1.304 tisoč €) . 
 
Dolgoročno prejeta posojila in finančni najemi  znašajo 162.40 tisoč €. V obravnavanem 
obdobju so se zmanjšala iz naslova odplačil posojil (584 tisoč €), medtem ko beležimo pri 
kratkoročno prejetih posojilih povečanje za 228 tisoč €.  
 
Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti   
 
Tabela 37: Druge dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 31.3.2011  v 
1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Dolgoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 3.455 3.872
Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 3.455 3.872
Kratkoročne obveznosti po pošteni vrednosti skozi poslovni izid 989 1.474
Obveznosti za dividende in druge deleže 74 74
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 1.063 1.548  

 
Druge dolgoročne finančne obveznosti v višini 3.455 tisoč € se nanašajo na obveznosti iz 
finančnih instrumentov po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Predstavljajo neto sedanjo vrednost 
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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 989 tisoč €.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 38: Kratkoročne poslovne obveznosti družbe Intereuropa d.d na dan 31.3.2011  v 1000 € 

v 1000 € 31. 3. 2011 31. 12. 2010

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 780 733
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 20.940 21.005
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 91 85
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.450 3.719
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 25.262 25.543  
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D. ZAKLJUČEK 
 
S postopnim oživljanjem ključnih evropskih gospodarstev smo letos na logističnem trgu zaznali 
nadaljevanje počasne rasti blagovnih tokov. Po obdobju nizke gospodarske aktivnosti smo se s 
ponovnim povečanjem proizvodnje in trgovinske menjave soočali s težnjami po hitrejšem pretoku 
blaga in okrepljenimi pritiski na logistične stroške v primerjavi z obdobjem pred letom 2008. Stranke 
od logističnih ponudnikov zahtevajo optimizirane logistične storitve, ki omogočajo oskrbo njihovih 
kupcev ob minimalnih zalogah, t.i. vitko logistiko. V Intereuropi smo v preteklih mesecih nadaljevali z 
optimizacijo logističnih postopkov, katere učinki so se odrazili v izboljšani produktivnosti in 
izkoriščenosti sredstev ter blažitvi pritiskov na prodajne cene. 
 
V prvem trimesečju leta 2011 smo v koncernu ustvarili 56,7 milijonov € prihodkov od prodaje ter 
za 28 odstotkov presegli raven enakega obdobja leta 2010. Pri tem so rast beležila vsa tri poslovna 
področja osnovne dejavnosti, najvišjo pa področje kopenskega prometa (38 odstotkov). Največji 
napredek je bil dosežen pri produktu železniškega prometa, kar je posledica pridobitve nekaterih novih 
poslov v ukrajinski družbi. Na področju interkontinentalnega prometa pa je izstopala rast storitev 
avtomobilske logistike v Rusiji, kjer smo ob oživitvi blagovnih tokov avtomobilske industrije beležili 
izredno visok porast pretovora avtomobilov ter števila skladiščenih vozil na terminalu. 
Z doseženo ravnijo prihodkov od prodaje smo v koncernu presegli načrtovano vrednost za 18 
odstotkov. Na vseh treh poslovnih področjih smo načrtovane ravni dosegli in jih na kopenskem in 
interkontinentalnem prometu celo krepko presegli. Najbolj uspešni smo pri tem bili na področju 
kopenskega prometa, kjer smo plan presegli za 28 odstotkov. 
 
V obdobju januar – marec 2011 smo ustvarili 5,4 milijonov € poslovnega izida pred obrestmi, 
davki in amortizacijo (EBITDA), kar je za 4 odstotke manj kot smo načrtovali in za 32 odstotkov 
manj kot v primerljivem obdobju 2010, ko je na višino EBITDA bistveno vplivala prodaja nekaterih 
osnovnih sredstev (nepremičnin). Če bi izločili te in v obeh letih še ostale dogodke, ki niso neposredno 
povezani z rednim poslovanjem, bi EBITDA v prvih treh mesecih leta 2011 znašal 4,8 milijona € in bi 
bil za četrtino višji kot v enakem obdobju leta 2010.  
 
Izid iz poslovanja koncerna je bil pozitiven in je znašal 2,3 milijona €, kar je za 32 odstotkov več 
kot smo načrtovali in približno polovico izida iz poslovanja v primerljivem obdobju leta 2010. Medletno 
primerljivost bi dosegli z izločitvijo dogodkov, ki niso neposredno povezani z rednim poslovanjem - izid 
iz poslovanja bi tako znašal 1,6 mio € in bi bil za 1,3 milijona € višji kot v letu 2010. Izboljšanje izida iz 
poslovanja je na eni strani posledica večje prodaje, na drugi strani pa tudi nižjih stroškov dela in 
amortizacije. Med ostalimi stroški največji porast letos beležimo pri direktnih stroških storitev, na kar 
je v največji meri vplival povečan delež prodaje storitev z nižjo maržo (železniški promet).  
 
Izid iz financiranja je bil negativen in je znašal -1,3 milijona €. Finančni prihodki so znašali 2,6 
milijona €, finančni odhodki pa 4,0 milijone €. V kolikor bi v obeh letih izključili vpliv odhodkov iz 
naslova tečajnih razlik ter odhodkov/prihodkov iz prevrednotenja instrumenta za zaščito pred tečajnim 
tveganjem, bi izid iz financiranja znašal -2,8 milijona €, kar je za 290 tisoč € slabše kot v prvem 
trimesečju 2010.  
Trimesečno obdobje smo zaključili z 0,7 milijona € čistega dobička. 
 
Investicijska vlaganja v obdobju so bila minimalna. Struktura sredstev in virov se v primerjavi s 
koncem leta 2010 praktično ni spremenila. V strukturi virov je delež kapitala koncerna ob koncu 
obdobja znašal 35 odstotkov, delež finančnih obveznosti pa 48 odstotkov.  
 
V preteklih mesecih so bili doseženi pozitivni premiki na različnih področjih. Veliko aktivnosti pa je v 
koncernu še vedno usmerjenih v zagotavljanje finančne stabilnosti, ki je eden od temeljev za 
doseganje naših strateških ciljev do leta 2014, med katerimi ostaja prvenstveni ohranitev in krepitev 
vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih storitev v Sloveniji in državah nekdanje 
Jugoslavije. 
 
        INTEREUROPA d.d. 
        predsednik uprave 
        Ernest Gortan 
 


