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Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov družba INTEREUROPA d.d. objavlja 
Nerevidirano poročilo o poslovanju koncerna Intereuropa za obdobje januar – september 
2014. 
 
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 za obdobju januar – september 
2014 bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe INTEREUROPA d.d. www.intereuropa.si 
od dne 27.11.2014. 
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KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA 
 

 
Na poslovanje Intereurope je letos najbolj vplivalo zmanjšanje povpraševanja po carinskih 
storitvah po lanskem vstopu Hrvaške v EU, pojemanje blagovnih tokov na ozemlju Ukrajine 
zaradi političnih zaostritev, delno pa tudi naravne katastrofe v Sloveniji, Srbiji in BiH (žled, 
poplave). Večjega izboljšanja splošnih gospodarskih razmer na naših trgih ni bilo čutiti. 
Krepitev potreb kupcev po zniževanju logističnih stroškov in cenovne konkurence je še naprej 
usmerjala naše optimizacijske aktivnosti. Med njimi je letos najpomembnejše uvajanje 
integrirane informacijske podpore skladiščnemu poslovanju in nadgradnja le-te na področju 
kopenskega prometa. 
Med pozitivnimi trendi lahko izpostavimo občutno rast števila obdelanih kontejnerjev v 
pomorskem prometu in števila prepeljanih pošiljk na področju kopenskega prometa 
(predvsem v Sloveniji). Ta rast se sicer ni v tolikšni meri odrazila na finančnih rezultatih, saj 
so pritiski na prodajne cene vse močnejši. 
Na ravni koncerna smo v devetih mesecih ustvarili 106,4 milijona € prihodkov od prodaje, 
kar je 11 odstotkov pod načrtovano ravnijo. Načrtovana raven prodaje ni bila dosežena 
predvsem zaradi nenačrtovanih dogajanj v Ukrajini in nepridobljenih novih poslov, s katerimi 
smo načrtovali nadomestiti zmanjšanje prihodka iz carinskih storitev. Koncern je obdobje  
zaključil z 4,2 milijona € dobička iz poslovanja in 0,4 milijona € čistega dobička. V obvladujoči 
družbi Intereuropa d.d. pa je bilo ustvarjenega 1,0 milijona € čistega dobička. 
 
 SKUPINA INTEREUROPA  INTEREUROPA D.D. 

 (v 1000 €) 
jan-sep  
2014 

jan-sep  
2013 

Indeks 
14/13   

jan-sep 
2014 

jan-sep  
2013 

Indeks 
14/13  

Prihodki od prodaje  106.435 121.835 87   67.598 68.836 98 
EBITDA  9.238 12.159 76   5.730 6.387 90 
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)  4.175 6.624 63   2.788 3.227 86 
Čisti dobiček/izguba  351 4.996 7   1.018 3.258 31 
               
EBITDA marža v % 8,7 10,0 87   8,5 9,3 91 
EBIT marža v % 3,9 5,4 72   4,1 4,7 88 
Prihodki od prodaje / mesec / zap.  8,482 8,644 98   12,330 11,290 109 
Dodana vrednost / mesec / zap.  2,231 2,352 95   3,151 3,119 101 
        

  (v 1000 €) 
30.9. 
2014 

31.12. 
2013 

Indeks 
14/13   

30.9. 
2014 

31.12. 
2013 

Indeks 
14/13 

Sredstva  304.753 313.419 97   236.426 240.974 98 
Kapital  152.789 153.763 99   101.751 100.712 101 
Neto finančni dolg  86.255 91.922 94   84.628 89.429 95 
               
Število zaposlenih 1.431 1.464 98   618 644 96 
        

      
jan-sep 
2014 

jan-dec 
 2013 

Indeks 
14/13  

Število delnic konec obdobja  27.488.803 27.488.803 100 
Čisti dobiček na delnico (v €)  0,03 0,03 100 
Zaključni tečaj konec obdobja (v €)  1,44 0,44 327 
Knj. vrednost delnice konec obdobja (v €)  3,70 3,67 101 
Zaključni tečaj / knjigovodska vrednost delnice  0,39 0,12 325 
P/E  36,0 8,8 409 

     

        
EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS      
Neto finančni dolg: finančne obveznosti – dana posojila in depoziti - denar 
P/E: zaključni tečaj konec obdobja/ čisti dobiček na delnico na letni ravni 
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OSNOVNI PODATKI O KONCERNU 
 
 
 
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 
Vpis v sodni register Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 

1/00212/00 
Osnovni kapital družbe 27.488.803 € 
Število izdanih in vplačanih 
delnic 

27.488.803 kosovnih delnic, od tega  
16.830.838 navadnih (IEKG) in 10.657.965 prednostnih (IEKN) 

Kotacija delnic Delnice IEKG kotirajo v Prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze, 
CEESEG.  

Uprava mag. Ernest Gortan, predsednik uprave 
Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 

Predsednik nadzornega sveta Igor Mihajlović  
 

  

 
 

 

Koncern Intereuropa 
 

 

Število zaposlenih 1.431 zaposlenih 
Vozni park 107 lastnih kamionov, priklopnih in ostalih dostavnih vozil 
Skupne skladiščne površine 232.800 m2 lastnih skladiščnih površin 
Skupna površina zemljišč 1.719.000 m2 zemljišč 
Članstvo v medn. organizacijah FIATA, IATA, FETA, FONASBA, BIMCO, IRU 
Dokazi kakovosti certifikat ISO 9001:2008:  

o Intereuropa d.d., Koper 
o Intereuropa, log. usluge d.o.o. Zagreb 
o Intereuropa RTC d.d. Sarajevo  

Lastna poslovna mreža Slovenija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Srbija, 
Kosovo,  Makedonija, Albanija, Ukrajina 
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Slika 1: Koncern Intereuropa na dan 30.9.2014 
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STRATEŠKE USMERITVE 
 
 
V mesecu novembru je bil sprejet Strateški načrt skupine Intereuropa za obdobje 2015-2019. 
 
Vizija  
Biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev. 
 
Poslanstvo  
Poslanstvo koncerna je zadovoljevanje potreb po logističnih storitvah in zagotavljanje 
optimalnega delovanja oskrbovalnih verig v popolno zadovoljstvo kupcev ter hkrati družbeno 
odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnika, zaposlene in druge deležnike. 
 
Vrednote 
Integriteta. Spoštujemo najvišja etična načela in dobre poslovne običaje. Delujemo skladno 
z zakonodajo, veljavnimi smernicami in priporočili ter internimi pravili družbe.  
Odličnost. Naše storitve 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 inovativnim pristopom in vitko 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. 
 
Uresničevanje vizije temelji na izvajanju strategije štirih ključnih dimenzij: razvoju logističnih 
produktov, obvladovanju kupcev, geografski prisotnosti ter učinkovitem upravljanju 
koncerna.  
 
Iz štirih dimenzij strategije razvoja in delovanja izhajajo strateške usmeritve koncerna: 
- ohranitev in krepitev vodilnega tržnega položaja ponudnika celovitih logističnih rešitev  

na področju držav bivše Jugoslavije, 
- optimizacija poslovnih procesov s pomočjo inovativnih informacijskih rešitev, 
- razvoj kulture inovativne organizacije, dovzetne za spremembe,  v središču  katere je 

motiviran sodelavec in učinkovito timsko delo, 
- ohranjanje finančne stabilnosti z dezinvestiranjem, razdolževanjem in učinkovitim 

upravljanjem z obratnim kapitalom. 
 
Strateški cilji 2019 
1. Prihodki od prodaje 166,0 mio € 

2. EBITDA 15,8 mio € 

3. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7,8 mio € 

4. Investicije  v povprečju 66% amortizacije  
v petih letih skupno 24,5 mio € 

5. Število zaposlenih konec obdobja 1.405 zaposlenih 

6. Upravljanje z dolgom Neto dolg/EBITDA: 3,4 
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POSLOVNI NAČRT 2014 
 

 
Poslovni načrt za leto 2014 temelji na izhodiščnem položaju koncerna Intereuropa konec leta 
2013 ter za Intereuropo bistvenih družbeno-ekonomskih dejavnikih:  

→ bistveno zmanjšanje potreb po carinskih storitvah v Sloveniji in Hrvaški zaradi vstopa 
Hrvaške v EU; 

→ zaostrena likvidnostna situacija na trgu in posledično povečano kreditno tveganje; 
→ pritisk na optimizacijo logističnih verig in posledično trend zmanjševanja prihodkov in 

marž ponudnikom logističnih storitev; 
→ povečani pritiski podprevoznikov na ceno svojih storitev; 
→ trend poenostavljanja carinskih postopkov (hišna carinjenja, NCTS,..); 
→ povečana vloga severnojadranskih pristanišč pri oskrbovanju držav jugovzhodne in 

srednje Evrope;  
→ povečanje povpraševanja tujih družb, ki vstopajo na hrvaški trg po vstopu Hrvaške v 

EU; 
→ koncern je finančno konsolidiran in nemoteno poravnava vse obveznosti. 

 

Ključni cilj za leto 2014 je ohranjanje prihodkov na ravni leta 2013 ob izboljšanju 
profitabilnosti prihodkov in hkratnem izpolnjevanju vseh obveznosti do bank. 
 
Ostali cilji: 

→ intenziviranje tržnih aktivnosti in pridobivanje novih poslov; 
→ učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom; 
→ optimizacija procesov in dvig kakovosti storitev; 
→ zagotavljanje usposobljenosti in motivacije predvsem ključnih kadrov; 
→ izboljšanje učinkovitosti izvedbe storitev; 
→ nadaljevanje razvoja integrirane informacijske rešitve za podporo logističnih procesov 

osnovne dejavnosti in digitalizacije dokumentov v matični družbi; 
→ izvedba naložb potrebnih za sledenje zahtevam naših kupcev, naložb nujnih za 

ohranjanje vrednosti premoženja ali pogojenih z zakonodajo; 
→ prodaja poslovno nepotrebnega premoženja.  

 
Glavni finančni cilji: 

→ prodaja: 158,8 milijona €; 
→ EBITDA: 15,4 milijona €; 
→ poslovni izid iz poslovanja: 8,6 milijona €; 
→ čisti poslovni izid: 4,2 milijona €; 
→ investicije: 2,9 milijona €; 
→ število zaposlenih konec leta: 1.421. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI 

 

OBDOBJE JANUAR – SEPTEMBER 2014 
 

Januar 
→ 9. januarja je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. soglasno sprejel planski dokument 

koncerna Intereuropa za leto 2014, v katerem koncern načrtuje prihodke od prodaje v 
višini 158,8 mio €. Koncern Intereuropa v letu 2014 načrtuje EBITDA v višini 15,4 mio €, 
poslovni izid iz poslovanja v višini 8,6 mio € ter čisti poslovni izid v višini 4,2 mio €. 

→ Družba Nova KBM d.d. je 9. januarja obvestila Intereuropo, da je skladno z zakonodajo 
na seznam prenosov na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d. uvrstila delnice družbe 
Intereuropa d.d. – 1.185.292 prednostnih delnic z oznako IEKN, kar predstavlja 11,12 
odstotka vseh izdanih prednostnih delnic. 

→ 29. januarja je Intereuropa s strani Nove Ljubljanske banke d.d. kot agenta po 
medupniškem sporazumu prejela obvestilo, da so banke Gorenjska banka d.d., Raiffeisen 
banka d.d., SKB Banka d.d., Banka Koper d.d., SID banka d.d. in NLB d.d. podpisale 
mandatno pogodbo za prodajo delnic Intereurope s svetovalcem Lazard & Co. GmbH and 
Raiffeisen Centrobank AG. To predstavlja skupaj 54,5% glasovalnih  pravic oz. 67,8% 
vseh delnic družbe Intereuropa d.d. 

 
Februar 
→ Zaposleni v družbi Intereuropa d.d. so se organizirali in pridružili akciji Radia Capris in 

Primorskih novic, da bi pomagali družinam, ki jih je prizadela ujma. Z zbranimi prispevki 
so zaposleni kupili hrano in pijačo ter jo z Express službo Intereurope dostavili na Radio 
Capris ter na tak način pomagali številnim družinam v stiski. 

 
Marec 
→ 6. marca 2014 se je nadzorni svet Intereurope d.d. seznanil s poslovanjem koncerna 

Intereuropa v letu 2013. V letu 2013 je koncern Intereuropa s prodajo storitev ustvaril 
161,1 milijonov € prihodkov ter s tem za 3 odstotke presegel načrtovano raven prodaje. 
Koncern Intereuropa je prvič po letu 2008 poslovno leto zaključil s čistim dobičkom, in 
sicer v višini 2,2 milijona €.  

→ Intereuropa je organizirala celovito logistično podporo vključno z letalskim transportom 
do Rochestra, kjer bo potekalo mednarodno ocenjevanje vin. »Finger Lakes International 
Wine Competition« je najuglednejše mednarodno ocenjevanje vin na ameriški vzhodni 
obali, ki je obenem dobrodelnega namena, saj se delni izkupiček nameni otrokom 
obolelim za AIDS-om. 

 
April 
→ Nadzorni svet družbe je 17. aprila 2014 obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo 

koncerna Intereuropa za poslovno leto 2013, skupaj z revizijskim poročilom 
pooblaščenega zunanjega revizorja družbe in Poročilom nadzornega sveta za leto 2013. 

→ Nadzorni svet družbe je 17. aprila 2014 za predsednika uprave družbe Intereuropa d.d. 
soglasno imenoval dosedanjega predsednika uprave, mag. Ernesta Gortana, in sicer za 
petletno mandatno obdobje z začetkom mandata 11. junij 2014. 

→ Na 33. konferenci FFSI (Feta Freight Systems International) je bila prisotna tudi 
Intereuropa. Njena predstavitev je potekala skozi razvojne možnosti jadranskih luk kot 
vstopnih točk na področje centralne in JV Evrope, ker ima Intereuropa tudi notranje 
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terminale in odlično razvejano mrežo za distribucijo blaga. Prav tako je bilo letališče 
Ljubljana predstavljeno kot HUB za področje JV Evrope oziroma Balkan. 

 
Maj 
→ Družba za upravljanje terjatev bank d.d. je 9. maja obvestila Intereuropo, da je na 

podlagi Aneksa k pogodbi o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank z dne 7.4.2014 
banki NKBM d.d. odprodala 1.185.292 delnic Intereurope z oznako IEKN, ki predstavljajo 
11,12% vseh izdanih prednostnih delnic Intereurope.  

→ Močna gospodarska delegacija je 29. in 30. maja s predsednikom R Slovenije Borutom 
Pahorjem obiskala Srbijo. Intereuropa je v okviru 55. poslovne srbsko – slovenske 
konference opravila številne sestanke z različnimi tako srbskimi kot tudi slovenskimi 
podjetji. 

 
Junij 
→ V juniju je Intereuropa d.d. pristopila k največji mednarodni logistični mreži WCA - World 

Cargo Alliance. Mreža vključuje več kot 5.200 špediterskih in logističnih podjetij iz 190 
držav. Z vstopom v WCA je koncern Intereuropa pridobil obširno mrežo partnerjev. Vanjo  
sta se vključili tudi naši odvisni družbi Intereuropa, log. usluge d.o.o., Zagreb in A.D. 
Intereuropa – log. usluge, Beograd.  

→ 20. junija se je odvijala 27. skupščina delničarjev družbe Intereuropa d.d. Delničarji so se 
seznanili z letnim poročilom koncerna Intereuropa za leto 2013 in mnenjem revizorja. 
Podelili so razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za delo v letu 2013 ter sklepali 
o uporabi bilančnega dobička in imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2014. 

 
Avgust 
→ 28. avgusta se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju koncerna 

v obdobju januar – junij 2014,  dopisom agenta konzorcija prodajalcev delnic Intereurope 
in osnutkom Strateškega načrta za obdobje 2015-2019.  

 
September 
→ Intereuropa je na 47. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju obiskovalcem 

predstavila paleto svojih logističnih storitev in s svojimi partnerji še utrdila poslovne vezi..  
 

DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBDOBJA 
 

→ Intereuropa je 14. oktobra 2014 skupaj z drugimi podjetji podpisala Slovenske smernice 
korporativne integritete in tako vstopila v krog 28 ambasadorjev korporativne integritete. 
S sprejemom Slovenskih smernic korporativne integritete želimo prispevati k višjim 
etičnim normam in transparentnejšemu poslovanju slovenskega gospodarstva.  

→ V novembru je bil sprejet Strateški načrt skupine Intereuropa za obdobje 2015-2019, v 
katerem je Intereuropa opredelila vizijo, poslanstvo, vrednote, strateške dimenzije, 
usmeritve in cilje koncerna do leta 2019. 
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POSLOVNO POROČILO 
 

1. POSLOVANJE KONCERNA INTEREUROPA 

1.1. Prodajni dosežki 
 
GOSPODARSKA GIBANJA 
 
Svetovna gospodarska aktivnost je letos rasla šibkeje od pričakovane, predvsem v prvem 
polletju. Do septembra je bilo okrevanje še vedno neenakomerno, medtem pa so se povečale 
geopolitične napetosti, ki so zaenkrat omejene na določena področja. Do konca leta naj bi 
razvita gospodarstva rasla, počasneje v evrskem območju in hitreje v ZDA. Med ostalimi trgi 
naj bi rast ostala visoka na razvitih azijskih trgih, na Kitajskem pa pričakujejo manjšo 
upočasnitev. V letu 2014 naj bi razvita gospodarstva dosegla predvidoma 1,8-odstotno, 
ostala pa 4,4-odstotno povprečno rast.  
Evrsko območje je po neugodnih gibanjih v drugem četrtletju v juliju beležilo povečanje 
proizvodnje predelovalnih dejavnosti in prihodka v trgovini na drobno. Obeti za povečanje 
aktivnosti v naslednjih mesecih so skromni, saj se kazalniki razpoloženja v zadnjem obdobju 
večinoma poslabšujejo.  
V Sloveniji se je v tretjem četrtletju nadaljevala rast realnega izvoza blaga, kar je povezano z 
izboljšanjem mednarodnega okolja in povečanjem izvozne konkurenčnosti gospodarstva. Ta 
se kaže v nadaljnjem povečanju tržnega deleža blaga na svetovnem trgu, ki pa je še precej 
manjši kot pred začetkom krize. Rasel je tudi obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih 
in prihodek v tržnih storitvah, prihodek v trgovini na drobno pa je ostal na zelo nizki ravni. 
Na Hrvaškem se BDP krči že šesto leto. Po vstopu v EU je Hrvaška beležila porast izvoza, 
vendar je padanje investicij in potrošnje še vedno tolikšno, da prekaša te pozitivne učinke.  V 
Srbiji in BiH so na slabše razmere vplivale tudi letošnje katastrofalne poplave. Tudi ostale 
države zahodnega Balkana so beležile skromno potrošnjo, visoko brezposelnost in 
prepočasne strukturne reforme, zaradi česar raven gospodarske aktivnosti ostaja nizka. 
Potem ko je Ukrajina v prvem četrtletju zdrsnila v recesijo, se je ta v tretjem še poglobila. 
Nadaljevanje zaostritev na vzhodu države, padanje vrednosti valute in poslabševanje 
trgovinskih odnosov z Rusijo je negativno vplivalo na potrošnjo, investicije in poslovno 
zaupanje.  
 
Tabela 1: Napovedi gospodarskih gibanj na geografskih trgih koncerna Intereuropa 
 Države Rast BDP, 

v % 
Inflacija, 

v % 
Rast obsega izvoza blaga, 

v % 
Rast obsega uvoza blaga, 

v % 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

EU  1,4 1,8 0,7 1,3 3,2* 4,2* 3,6* 3,9* 
         

Slovenija 2,0 1,6 0,6 1,1 4,3 4,8 2,2 4,3 
Hrvaška -0,8 0,5 -0,1 0,4 2,7 0,7 -0,3 0,0 
BiH 0,7 3,5 1,1 1,5 -5,0 14,3 14,1 0,0 
Srbija -0,5 1,3 3,3 4,2 7,4 6,5 4,2 2,0 
Kosovo 2,7 3,3 1,7 1,2 5,0 2,7 4,4 5,2 
Črna Gora 2,3 3,4 0,4 1,3 -8,6 3,0 5,5 15,6 
Makedonija 3,4 3,6 0,6 2,3 9,9 9,4 7,9 8,0 
Albanija 2,1 3,3 1,8 3,0 11,9 11,7 8,4 11,8 
Ukrajina -6,5 1,0 19,0 9,0 -8,4 4,8 -21,4 -1,2 
         

* podatek za evroobmočje 
 

 
VIRI: 

World Economic Outlook, IMF, oktober 2014  
European Economic Forecast Spring 2014, Evropska komisija, maj 2014 
Jesenska napoved makroekonomskih gibanj, UMAR, oktober 2014 
Ekonomsko ogledalo – september 2014, oktober 2014 
U.S. – Ukraine Business Council, Ukraine Economic Situation, september 2014 
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PRODAJA KONCERNA INTEREUROPA 
 
Blagovni tokovi v državah, kjer poslujejo družbe koncerna Intereuropa so bili v letošnjem letu 
kljub pozitivnim premikom še vedno umirjeni, v nekaterih državah se je gospodarska 
aktivnost zaradi različnih vzrokov celo znižala (Ukrajina, Hrvaška, Srbija). Na naših trgih 
logističnih storitev smo se soočali z vse ostrejšo cenovno konkurenco in ji skušali kljubovati z 
izboljšavami storitev, pri čemer je v zadnjih obdobjih pomembno vlogo igralo postopno 
uvajanje prilagojenih informacijskih rešitev. Po obsegu blaga in številu pošiljk smo bili 
uspešnejši kot v letu 2013, še posebno na področju pomorskega kontejnerskega prometa. 
Prodajne aktivnosti smo usmerjali v kupce, ki znajo ceniti kakovost in zanesljivost storitev, 
kar je v razmerah izjemno slabe finančne discipline zelo zahtevno.  
 
V devetih mesecih leta 2014 smo v koncernu Intereuropa s prodajo storitev ustvarili 106,4 
milijonov € prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2013. Upad 
smo beležili pri storitvah s področja kopenskega prometa, pri čemer sta najpomembnejšo 
vlogo igrala vstop Hrvaške v Evropsko unijo ter nestabilne razmere v Ukrajini. Po 
pričakovanjih smo v devetmesečnem obdobju na Hrvaškem in v Sloveniji iz naslova carinskih 
storitev beležili le še tretjino prodaje iz enakega obdobja v 2013. Na Hrvaškem so se zaradi 
pritiskov konkurence zniževale prodajne cene storitev cestnega prometa, kar je vplivalo na 
nižanje prihodka tudi pri teh storitvah. Naša ukrajinska družba, ki se ukvarja predvsem z 
organiziranjem železniških in izvajanjem cestnih prevozov, pa je zaradi krčenja blagovnih 
tokov preko Ukrajine v devetih mesecih leta 2014 beležila 39 odstotkov nižjo prodajo glede 
na enako obdobje v 2013.  
 
S prodajo storitev s področja logističnih rešitev smo dosegli enako raven prodaje kot v letu 
2013, medtem ko smo pri storitvah interkontinentalnega prometa zabeležili 2-odstotno rast 
in tako skorajda dosegli načrtovano raven prodaje. Rast na tem področju smo dosegli 
predvsem na storitvah organizacije pomorskih kontejnerskih prevozov, kjer smo obdelali za 
60 odstotkov več kontejnerjev kot v primerljivem obdobju lani in dosegli 22-odstotno rast 
prihodkov od prodaje ter za 20 odstotkov presegli načrtovano raven.  
 
 
Tabela 2: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po poslovnih področjih (v tisoč €) 
 Poslovno področje jan - sep 

2014 
Struktura Indeks 

2014/plan 
Indeks 

2014/2013 
1 Kopenski promet 63.706 60% 84 80 
2 Logistične rešitve 12.170 11% 95 100 
3 Interkontinentalni promet 25.640 24% 99 102 
4 Druge storitve 4.919 5% 101 98 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 106.435 100% 89 87 
      

 
 
Načrtovanega prodajnega rezultata nismo dosegli, saj je bila dosežena raven 11 odstotkov 
pod načrtovano ravnijo prodaje. Nanjo je najbolj vplivalo zmanjšanje prihodkov od prodaje 
storitev železniškega prometa, do česar je prišlo zaradi dogodkov na ukrajinskem trgu. Delno 
smo zmanjšanje prihodkov iz naslova carinskih storitev načrtovali nadomestiti z novimi posli, 
vendar nam to ni v celoti uspelo, kar se je predvsem na Hrvaškem odrazilo na odmiku od 
načrtovanega prodajnega rezultata. 
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V strukturi prihodkov od prodaje po državah glede na sedež družb koncerna se je v devetih 
mesecih 2014 povečal delež slovenskih družb koncerna, kjer smo ustvarili 66,0 milijonov € 
prihodkov od prodaje. V Srbiji in Albaniji smo dosegli rast, medtem ko je bila v ostalih 
državah prodaja nižja od primerljivega obdobja v 2013. 
 
Tabela 3: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po državah glede na sedež družb (v tisoč €) 
 Geografsko področje 

(po sedežu družbe) 
jan - sep 
2014 

Struktura Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

1 Slovenija 66.108 62% 99 98 
2 Hrvaška 15.966 15% 93 74 
3 Bosna in Hercegovina 4.233 4% 100 99 
4 Srbija 2.688 3% 104 108 
5 Makedonija 1.233 1% 49 48 
6 Kosovo 1.516 1% 81 92 
7 Črna Gora 3.464 3% 88 92 
8 Albanija 393 0% 98 118 
9 Ukrajina 10.834 10% 54 60 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 106.435 100% 89 87 
1 Države EU 82.074 77% 98 92 
2 Države izven EU 24.361 23% 69 74 
      

 
 
 
Kupci Intereuropinih storitev prihajajo z vsega sveta, vendar jih je bilo v preteklem obdobju 
tri četrtine s trgov Evropske unije, 11 odstotkov prihodkov pa smo ustvarili s prodajo kupcem 
z območja nekdanje Jugoslavije (brez Slovenije in Hrvaške).   
 
Tabela 4: Prihodki od prodaje koncerna Intereuropa po državah glede na sedež kupca (v tisoč €) 
 Geografsko področje 

(po sedežu kupca) 
jan - sep 
2014 

Struktura Indeks 
2014/2013 

1 Slovenija 39.527 37% 105 
2 Hrvaška 13.891 13% 70 
3 Rusija 671 1% 39 
4 Bosna in Hercegovina 4.271 4% 98 
5 Srbija 2.309 2% 99 
6 Črna Gora 3.329 3% 93 
7 Ostale države 42.437 40% 81 
7a           Ostale države EU 25.999 24% 97 
7b           Ostale države sveta 16.439 15% 64 

 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE 106.435 100% 87 
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Kopenski promet 
 
Storitve s področja kopenskega prometa predstavljajo največji delež v strukturi prodaje 
koncerna Intereuropa. S temi storitvami smo v obdobju januar-september 2014 ustvarili 63,7 
milijona € prihodkov od prodaje, kar predstavlja 60 odstotkov v strukturi prodaje koncerna 
Intereuropa. Največji del je ustvarila matična družba v Sloveniji, ki je prispevala (53 
odstotkov).  
 
Prihodki od prodaje so se v primerjavi z obdobjem januar-september 2013 zmanjšali za 20 
odstotkov. Upad je bil v določeni meri pričakovan, saj je vstop Hrvaške v Evropsko unijo 
skrčil prihodke iz naslova carinskega posredovanja na Hrvaškem in v Sloveniji. Pri 
postavljanju ciljev za leto 2014 pa nismo pričakovali tolikšnega zmanjšanja prihodkov od 
prodaje v Ukrajini, kjer so se nestabilne politične razmere odrazile na nizki gospodarski 
aktivnosti in blagovnih tokovih. Preseganje lanskoletnih rezultatov beležimo v Albaniji in Srbiji 
predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje na produktu zbirni promet. Preseganje 
rezultatov v Albaniji je posledica preusmeritve kopenskih zbirnikov februarja 2014 s partnerja 
na našo odvisno družbo in večje prodaje cestnih prevozov. Žal pa ti dve družbi predstavljata 
zelo nizek delež v strukturi prihodkov od prodaje poslovnega področja (4 odstotke). Po 
produktih smo rast prodaje dosegli na produktih zbirni promet in ekspresni promet. Največji 
upad pa je bil kot omenjeno na produktih carinsko zastopanje (na Hrvaškem in v Sloveniji), 
železniški promet (v Ukrajini) in cestni promet (na Hrvaškem, v Makedoniji in v matični 
družbi). 
 
Za zastavljenimi prodajnimi planskimi cilji smo zaostali za 16 odstotkov, pri čemer je bil 
največji zaostanek zabeležen pri ukrajinski družbi. Nestabilne politične razmere v državi in 
ukrajinsko-ruski spor imajo namreč negativen vpliv tudi na poslovanje našega največjega 
kupca na produktu železniški prevozi. Dodaten negativen vpliv na finančne rezultate ima 
upadanje vrednosti ukrajinske valute proti evru. Zastavljene cilje so v obdobju dosegle 
matična družba Intereuropa d.d. ter družbi v  Beogradu in Albaniji. V Intereuropi d.d., ki 
prispeva največji delež prihodkov od prodaje kopenskega prometa, je bilo največje 
preseganje plana doseženo v Filiali Celje, predvsem iz naslova pridobitve novega posla na 
produktu železniški promet. Poleg ukrajinske družbe za načrtovanimi rezultati najbolj 
zaostajajo družbe na Hrvaškem (cestni prevozi, ekspresni promet), v Makedoniji (cestni 
promet), v Črni Gori (cestni promet, zbirni promet, carinske storitve) in na Kosovu (cestni 
promet, zbirni promet). Po produktih pa za planskimi cilji najbolj zaostajamo na železniških in 
cestnih prevozih. 
 
Cestni promet: 
→ Med produkti, ki jih nudimo v Intereuropi, cestni promet predstavlja največji delež v 

strukturi prihodkov od prodaje (26 odstotkov), med produkti kopenskega prometa pa 
imajo cestni prevozi 43-odstotni delež. 

→ Za planom prodaje na ravni koncerna smo zaostali za 11 odstotkov, v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 2013 pa je bilo ustvarjenih 13 odstotkov manj prihodkov od 
prodaje. Največje zmanjšanje obsega storitev sta beležili družba na Hrvaškem, kjer so se 
po vstopu v EU znižale prodajne cene ter družba v Makedoniji, ki je ustvarila 65 
odstotkov manj prihodkov od prodaje kot v preteklem letu predvsem zaradi znižanja 
prevozov za rusko tržišče.  

→ Največji del (72 odstotkov) vseh prihodkov od prodaje je bilo ustvarjenih v matični 
družbi, ki je dosegla načrtovane cilje. V primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem pa so 
se prihodki od prodaje nekoliko zmanjšali, največ v enoti v Celju, kar je posledica dejstva, 
da v letošnjem letu niso bili uresničeni nekateri večji projekti. 
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→ Na trgu so se nadaljevali pritiski na cene, čemur že daljše obdobje sledi nižanje prodajnih 
marž. Temu smo se zoperstavili z aktivnim obvladovanjem direktnih stroškov. 

→ Naše aktivnosti so usmerjene v učinkovito obvladovanje dobaviteljev in nadzor nad 
direktnimi stroški na eni strani, na drugi strani pa na intenzivnejše komercialne aktivnosti 
v vseh družbah koncerna. 

 
Zbirni promet: 
→ V obdobju januar-september 2014 smo za 3 odstotke povečali prihodke od prodaje na 

produktu zbirni promet v primerjavi z lanskoletnim obdobjem.  
→ Dobre tri četrtine vseh prihodkov iz naslova zbirnega prometa v koncernu smo še vedno 

ustvarili v Sloveniji. Kljub kar 15-odstotnemu povečanju števila prepeljanih pošiljk, so bili 
tu prihodki od prodaje za samo en odstotek nad doseženim v enakem obdobju leta 2013, 
kar kaže na zaostrovanje cenovne konkurence na tem produktu. 

→ Porast prihodkov od prodaje so zabeležile družbe v Sloveniji, na Hrvaškem, BiH in Srbiji, 
kar gre pripisati porastu količin prepeljanega blaga.  

→ V mesecu februarju smo obdelavo uvoznega zbirnika v Albaniji preusmerili na našo 
družbo v Albaniji in s tem zagotovili, da Intereuropa obvladuje tudi ta del posla. To se 
pozitivno odraža tudi na rezultatu družbe v Albaniji. 

→ Informacijsko rešitev WexVS smo nadgradili z aplikacijo, ki kupcem omogoča sledenje in 
dostop do več informacij o pošiljki.  

→ Potekajo aktivnosti za znižanje stroškov, povečanje prodaje in povečevanja dinamike 
odprem (npr. med Beogradom in Podgorico). 

 
Carinske storitve: 
→ V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta smo dosegli za polovico nižje prihodke od 

prodaje. Po vstopu Hrvaške v EU so se namreč močno skrčili prihodki iz naslova carinskih 
storitev v družbah v Sloveniji in na Hrvaškem.  

→ V Sloveniji smo dosegli 43 odstotkov prihodkov iz enakega obdobja leta 2013, na 
Hrvaškem nekaj več  kot petino le-teh. Vseeno smo v obeh družbah presegli planske 
cilje. 

→ Lanskoletne in planske rezultate presega družba v Srbiji, predvsem zaradi večjih 
prihodkov na produktu mejna odprava. Družba v Makedoniji dosega načrtovane cilje. Za 
načrti kot tudi za lanskoletnimi rezultati pa zaostajajo družbe v Črni Gori, Bosni in 
Hercegovini in na Kosovu. 

→ Carinske storitve bomo aktivno tržili in si prizadevali, da jih kot podporni produkt 
ponudimo čim večjemu številu naših kupcev. 

→ Skrbeli bomo za visoko raven znanja zaposlenih, tudi s ciljem izogibanja tveganjem, s 
katerimi se lahko srečamo pri izvajanju teh storitev. 

 
Ekspresni promet: 
→ Prihodki od prodaje so bili za 2 odstotka višji kot v obdobju januar-september 2013, kar 

pa je odstotek manj kot smo načrtovali. 
→ Največji delež prihodkov od prodaje je ustvarila družba na Hrvaškem (60 odstotkov), 

vendar se je ta delež v primerjavi z lanskim letom nekoliko zmanjšal. To je posledica 
dejstva, da je družba zaostala za lanskoletno prodajo za 2 odstotka in 6 odstotkov za 
načrtovanimi prihodki od prodaje. Sledile so ji družba v Sloveniji s 25-odstotnim deležem, 
družba v Bosni in Hercegovini z 10-odstotnim in družba v Srbiji s 4-odstotnim deležem.  

→ V Sloveniji smo beležili 8-odstotni porast prihodkov od prodaje in preseganje planskih 
ciljev za 13 odstotkov.  

→ V vseh družbah koncerna potekajo stalne aktivnosti za doseganje stroškovne 
učinkovitosti in čim večje standardizacije poslovanja.  
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→ Obenem skrbimo za optimizacijo poslovnih procesov in prilagajanje izvedbe, s ciljem 
zniževanja stroškov ob hkratnem ohranjanju visoke kakovosti storitve. 

→ S ciljem nižanja administrativnih stroškov potekajo aktivnosti za povečane deleža 
elektronskega poslovanja s kupci. 

 
Železniški promet: 
→ V obdobju januar-september 2014 smo na produktu železniški promet zaostali za 

načrtovanim rezultatom za 40 odstotkov, prav tako smo za 33 odstotkov zaostali za 
doseženim rezultatom v enakem obdobju leta 2013. Zaostanek se je povečeval iz meseca 
v mesec. 

→ Največji vpliv na rezultate produkta ima dogajanje v družbi TEK ZTS, Užgorod, kjer se 
nestabilne politične razmere odražajo tudi na gospodarstvu, poleg tega pa ima negativen 
učinek na rezultate tudi gibanje valutnega tečaja. Družba v Ukrajini je kljub zmanjšanju 
prihodkov od prodaje z železniškimi prevozi ustvarila 19 odstotkov vseh prihodkov od 
prodaje na področju kopenskega prometa. 

→ Zmanjšanje prihodkov iz poslovanja beleži tudi družba Intereuropa-FLG d.o.o. v Ljubljani 
(8 odstotkov). 

→ V matični družbi Intereuropa d.d. smo presegli tako rezultate lanskega devetmesečja kot 
tudi zastavljene cilje. Največje preseganje beleži poslovna enota Celje, ki je v primerjavi z 
lanskim obdobjem več kot podvojila prihodke na tem produktu, in sicer na račun 
pridobitve novega posla. 

 
Za leto 2014 smo si zastavili zelo ambiciozne cilje, kljub temu, da so tržne razmere dokaj 
neugodne in da nismo mogli predvideti vseh dogajanj na trgih, kjer smo prisotni (Ukrajina). 
Pozitivni rezultati so vidni pri fizičnem obsegu poslovanja, saj se število pošiljk povečuje 
(predvsem v Sloveniji), vendar temu težko sledijo finančni rezultati. Prisoten je stalen pritisk 
na cene, z vstopom v EU pa je vse večjim cenovnim pritiskom podvržena tudi naša družba na 
Hrvaškem. Zato v naši skupini potekajo stalne aktivnosti za zagotavljanje stroškovne 
učinkovitosti in optimizacije poslovanja na eni strani ter aktivnosti za povečanje prodaje na 
drugi strani. Prav tako si ves čas prizadevamo za ohranitev visoke ravni kakovosti naših 
storitev. Priča smo tudi veliki finančni nedisciplini in finančnim težavam podjetij, zaradi česar 
moramo biti zelo previdni, tako pri pridobivanju novih poslov kot tudi pri poslovanju z 
obstoječimi kupci. 
 
Na rezultat kopenskega prometa bo imelo tudi v zadnji četrtini letošnjega leta velik vpliv 
dogajanje v Ukrajini, saj naša ukrajinska družba vse prihodke iz poslovanja ustvari izključno s 
produkti kopenskega prometa in ustvari 17 odstotkov vseh prihodkov od prodaje poslovnega 
področja, pretežno na produktu železniški promet. Upamo lahko le, da se bodo razmere v 
državi čim prej umirile. 
 
V zadnjih mesecih leta 2014 bodo potekale intenzivne aktivnosti za vpeljavo nove 
informacijske rešitve za podporo produktom kopenskega prometa v družbo na Hrvaškem. 
Načrtujemo, da bo vpeljava zaključena v naslednjem  letu. Rešitev bo omogočala boljši 
nadzor nad izvajanjem storitev, kar skupaj z boljšo sledljivostjo pošiljk dviguje kvaliteto naših 
storitev. 
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Logistične rešitve 
 
Na področju logističnih rešitev so prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2014 
znašali 12,2 milijona €, kar predstavlja 11 odstotkov v strukturi prodaje koncerna 
Intereuropa. Na ključnih trgih storitev s področja logističnih rešitev smo še zmeraj poslovali v 
neugodnih gospodarskih razmerah in se srečevali s pritiski na cene storitev ter z menjavo 
logističnih konceptov. 
Dve tretjini prihodkov od prodaje storitev logističnih rešitev je ustvarila matična družba v 
Sloveniji, hrvaška družba pa je prispevala 18 odstotkov prodaje logističnih rešitev. Tudi v 
ostalih državah na Balkanu, kjer smo prisotni s skladiščnimi kapacitetami, so še vedno 
vladale zaostrene gospodarske razmere. Ti trgi skupaj v Intereuropi predstavljajo 17 
odstotkov prodaje storitev s področja logističnih rešitev. 
 
Storitve skladiščenja: 
→ V devetmesečnem obdobju smo ustvarili 11,3 milijona € prihodkov od prodaje storitev 

skladiščenja, kar predstavlja 11 odstotni delež v prodaji koncerna. V tem obdobju smo 
beležili 3-odstotno rast glede na enako obdobje v letu 2013 ter 6-odstotni zaostanek za 
načrtovanimi rezultati. Največji zaostanek za planom smo zabeležili v Črni Gori (-12 
odstotkov). V Sloveniji smo dosegli 6-odstotno rast prodaje in za 8 odstotkov zaostali za 
planom. 

→ S preselitvijo bele tehnike iz strankinega skladišča v naše skladišče v Celju smo zapolnili 
proste skladiščne kapacitete v Celju. 

→ Pridobili smo nove posle v skladišču Koper. 
→ Pričeli smo s skladiščenjem blaga za večjega kupca v Srbiji. 
→ Z marcem smo uvedli informacijsko podporo ter izmenjavo podatkov s ključnim kupcem v 

Ljubljani. 
→ V skladiščnih kapacitetah v Mariboru, Dravogradu in Jesenicah smo začeli s postopkom 

implementacije integrirane informacijske podpore skladiščnemu poslovanju Wex.WMS v 
Sloveniji. 

→ V poslovni enoti v Mariboru smo pridobili nove posle na področju skladiščenja bele 
tehnike in nevarnega blaga.  

 
Storitve distribucije: 
→ V devetih mesecih letošnjega leta smo ustvarili 0,9 milijona € prihodkov od prodaje 

storitev distribucije, kar predstavlja približno odstotek v prodaji koncerna Intereuropa oz. 
7 odstotkov od prihodkov prodaje logističnih rešitev. V tem obdobju smo za 13 odstotkov 
prekoračili načrtovano raven prodaje in za 25 odstotkov zaostali  za rezultati enakega 
obdobja lani. Na rast prodaje storitev distribucije je pomembno vplivala preselitev bele 
tehnike iz strankinega skladišča v Ljubljani v naše skladišče v Celju ter na novo pridobljen 
posel na Jesenicah. 

 
Cilji za naslednje obdobje: 
→ Nadaljevali bomo z implementacijo nove integrirane informacijske rešitve za podporo 

skladiščnim procesom v Sloveniji in na Hrvaškem. 
→ Nadaljevali bomo aktivnosti za pridobivanje večjih logističnih projektov. 
→ Optimizirali in zapolnili bomo proste skladiščne kapacitete. 
→ Nadaljevali bomo z optimizacijo logističnih procesov po blagovnih skupinah. 
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Interkontinentalni promet 
 
V devetih mesecih 2014 so prihodki od prodaje na produktih interkontinentalnega prometa 
znašali 25,6 milijona €. Dosegli smo 2-odstotno rast prodaje glede na enako obdobje lani. Ob 
tem je delež v strukturi celotne prodaje koncerna znašal dobrih 24 odstotkov.  
Prodajne rezultate smo najbolj okrepili na produktu kontejnerskih prevozov, kjer smo dosegli 
22-odstotno rast prihodkov  glede na lanskih prvih devet mesecev. Načrtovane cilje prodajnih 
rezultatov smo na tem produktu presegli za 20 odstotkov. Rast prodajnih rezultatov glede na 
lansko obdobje smo dosegli tudi na produktu pomorske agencije, in sicer v višini 2 
odstotkov. Na ostalih produktih smo zabeležili manjši upad (-6 odstotkov), zaradi česar je 
bila dosežena prodaja poslovnega področja odstotek nižja od planskih ciljev.  
Doseganje prodajnih rezultatov otežujejo neprestano nihajoče pomorske in letalske voznine 
ter manjši obseg odprem konvencionalnih tovorov iz koprskega pristanišča. Na področju 
konvencionalnih pomorskih prevozov je bila sezona sadja in zelenjave ena slabših v zadnjem 
obdobju in ob nadaljevanju ruskega embarga pričakujemo tudi zelo nestabilen začetek nove 
sezone z mesecem novembrom. Pri avtomobilski logistiki smo dosegli rast števila obdelanih 
avtomobilov prek koprskega pristanišča, vendar zaradi prenehanja dobave vozil Chevrolet 
preko Kopra zaostajamo za predvidenimi prihodki. Boljše poslovanje predvidevamo do konca 
leta.  
 
Pomorski promet: 
→ Pomorski promet, vključujoč pomorsko agencijo, je v prvem četrtletju predstavljal 17 

odstotkov celotnih prihodkov od prodaje koncerna. Ustvarili smo prihodke v višini 18,1 
milijona €, dobrih 90 odstotkov na slovenskem trgu. 

→ Za 2 odstotka smo presegli zastavljene cilje prodaje in ob tem za 7 odstotkov presegli 
lanskoletne rezultate obdobja januar-september.  

→ Pri konvencionalnih pomorskih prevozih smo za prodajnimi rezultati zaostali za 14 
odstotkov, ter ob tem za lanskimi rezultati za 3 odstotke. Nižji so bili prihodki na tovorih 
kot so glinica, derivati, ohlajeno sadje in zelenjava zaradi zmanjšanja odpremljenih količin 
tovora. 

→ Rast prihodkov v primerjavi z letom 2013 beležimo na produktih kontejnerskih prevozov, 
in sicer v višini 22 odstotkov. Ob tem smo planske cilje presegli za 20 odstotkov. Obdelali 
smo za 60 odstotkov več kontejnerjev kot v primerljivem obdobju lani. Najvišja rast je 
bila dosežena v Sloveniji pri obvladovanju kontejnerjev prek pristanišča Koper. 

→ Lanskoletna ukinitev RO-RO linije iz Kopra za Albanijo je pomembneje vplivala na naše 
poslovanje na produktu RO-RO prometa, kar se odraža tudi na letošnjih rezultatih. 
Oživitev linije ni napovedana, tako pričakujemo podobne rezultate poslovanja do konca 
leta. 

→ Pri produktu pomorske agencije smo za 2 odstotka presegli lanskoletne rezultate ter za 2 
odstotka  zaostali za planskimi cilji. V drugem četrtletju je kontejnerski ladjar vzpostavil 
servis na direktni liniji, kar je pozitivno vplivalo na prihodke od meseca junija dalje. 
Zabeležili smo manj dotikov RO-RO ladjarjev za prevoz vozil. V prvem devetmesečju smo 
zadržali vodilno vlogo po številu zastopanih ladij v koprskem pristanišču. 

→ Za zadnje četrtletje načrtujemo okrepljene prodajne aktivnosti zaradi visoke sezone 
določenih blagovnih skupin kot so hitro pokvarljivo blago, kontejnerji in zaradi 
napovedane nove direktne linije našega »hišnega« kontejnerskega ladjarja z mesecem 
decembrom.  

 
Avtomobilska logistika: 
→ Segment avtomobilske logistike je bil tudi v letu 2014 še vedno pod pritiskom razmer 

evropskega gospodarstva, vendar se prodaja določenih vozil in znamk počasi le oživlja. 
Kljub vsemu koprsko pristanišče raste predvsem na izvoznih količinah vozil. Na naše 
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poslovanje je vplivala odločitev našega kupca GM, da prekine dobave vozil znamke 
Chevrolet za evropski trg. 

→ Kljub temu smo število obdelanih vozil prek koprskega pristanišča povečali za slaba 2 
odstotka kot odraz novo pridobljenih poslov in rasti poslovanja nekaterih ključnih kupcev. 

→ V prvih devetih mesecih letos smo tako dosegli 5,0 milijonov € prodaje. Za planskimi ciliji 
smo zaostali za 9 odstotkov. 

→ Upad vozil Chevrolet smo nadomestili z novim izvoznim poslom avtomobilov nemškega 
proizvajalca za turški trg, porasle so količine uvoženih vozil znamke Opel. Naš avto 
terminal v Kopru dobro posluje. Do konca leta pričakujemo rast izvoznih količin vozil za 
mediteranska pristanišča.   

 
Letalski promet: 
→ Na področju letalskega prometa smo ustvarili 2,5 milijona € prodaje. Ob tem smo dosegli 

zastavljene prodajne cilje za obdobje januar – september 2014.  
→ Pomembnejšo rast prihodkov smo dosegli na srbskem in črnogorskem trgu. V Srbiji smo 

lanskoletne prodajne rezultate presegli za 19 odstotkov, v Črni Gori pa za 9 odstotkov. 
→ Na najpomembnejšem trgu v Sloveniji dosegamo rast fizičnega obsega tovora izraženega 

v tonah, vendar smo zaradi manjšega števila pošiljk zaostali za prodajnimi cilji za 6 
odstotkov.  

→ V drugem polletju smo pridobili nekatere pomembnejše posle kot je zastopanje vojaških 
letal na Kosovu, zastopanje ruskega prevoznika v Beogradu itd., kar nakazuje rast 
prihodkov iz letalskega prometa v zadnjem četrtletju letos. 
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1.2. Finančni rezultat poslovanja 
 
 
Tabela 5 in 6: Finančni rezultati koncerna Intereuropa v obdobju januar - september 2014 (v tisoč €)  
Postavka/kazalnik jan - sep 

2014 
jan - sep 
Plan 2014 

jan - sep 
2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Prihodki od prodaje 106.435 119.094 121.835 89 87 
EBITDA* 9.238 11.341 12.159 81 76 
Poslovni izid iz poslovanja 4.175 6.192 6.624 67 63 
Izid financiranja -3.643 -2.561 -2.479 - - 
Čisti poslovni izid 351 2.963 4.996 12 7 
      
EBIT marža v % 3,9% 5,2% 5,4% 75 72 
Prih.od prodaje /zap /mes  8,482 9,465 8,644 90 98 
Dodana vrednost /zap /mes  2,231 2,457 2,352 91 95 
      

* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS 
 
Postavka/kazalnik 30.9. 

2014 
31.12.  
 2013 

Indeks 
2014/2013 

Bilančna vsota* 304.753 313.419 97 
Kapital* 152.789 153.763 99 
Neto finančni dolg** 86.255 91.922 94 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 1,61 1,61 100 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)*** 0,46% 4,22% 11 
    

*     na zadnji dan obdobja 
**   finančne obveznosti – dana posojila in depoziti – denar    
*** uporabljen povprečni kapital obdobja in  izločeni enkratni dogodki 
 
Poslovni izid iz poslovanja in EBITDA 
→ Na zaostanek poslovnega izida iz poslovanja za planom je v največji meri vplival izpad 

prodaje. Največji izpad smo beležili v Ukrajini, na kar so pomembno vplivale zaostrene 
politične in posledično gospodarske razmere, večji padec prodaje pa beležimo tudi na 
Hrvaškem in v Makedoniji. Pomemben je tudi vpliv odhodkov iz nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki so bili občutno višji od načrtovanih odhodkov iz naslova 
neuveljavljenega davka na nepremičnine v slovenskem delu koncerna.  

 
Poslovni izid iz financiranja 
→ Na izkazan negativen poslovni izid iz financiranja so vplivali neto odhodki za obresti, 

slabitev finančnih naložb  ter visoke nenačrtovane negativne tečajne razlike v višini 880 
tisoč € (v večini posledica padca vrednosti valute v Ukrajini). Slabitev naložb ter 
negativne tečajne razlike so bile v največji meri razlog, da letošnji poslovni izid iz 
financiranja zaostaja za planskim in lanskim poslovnim izidom iz financiranja. 

 
Čisti dobiček/izguba 

Čisti poslovni izid je zmanjšal obračunan in odložen davek na dobiček.  
 

Struktura izkaza finančnega položaja 
→ Kratkoročni koeficient se je v primerjavi s predhodnim letom ni spremenil, medtem ko se 

je delež kapitala v obveznostih povečal za 1,1 odstotne točke in sedaj znaša 50,1 
odstotkov.  
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1.3. Naložbe v osnovna sredstva 
 
V koncernu Intereuropa smo v obdobju januar – september 2014 realizirali 960 tisoč € 
investicijskih vlaganj v osnovna sredstva, od tega 410 tisoč € v nepremičnine ter 550 tisoč € 
v opremo in neopredmetena sredstva. S tem smo izpolnili 33 odstotkov letnega plana 
investicijskih vlaganj.  
 
Tabela 7: Pregled investicijskih vlaganj v obdobju januar - september 2014 (v tisoč €) 
Družba 

 Nepremičnine 
Oprema in neopr. 

sred. SKUPAJ 
% 

letne 
realiz. jan-sep 

 2014 
Plan  
2014 

jan- sep 
 2014 

Plan  
2014 

jan- sep 
 2014 

Plan  
2014 

Intereuropa d.d.  307 530 400 1.344 707 1.874 38 
Odvisne družbe 102 163 150 824 253 987 26 
NALOŽBE 
SKUPAJ 

410 693 550 2.168 960 2.861 33 
        

 
 
V družbi Intereuropa d.d. smo v nepremičnine, opremo in neopredmetena sredstva 
investirali 707 tisoč €, medtem ko smo v ostalih družbah koncerna v osnovna sredstva vložili 
253 tisoč €. Najobsežnejša investicija v tretjem četrtletju je bila sanacija strehe našega 
skladišča v okviru koprskega pristanišča (107 tisoč €), kar predstavlja tudi največjo naložbo 
v preteklem devetmesečnem obdobju.  
Investirana sredstva so bila namenjena: 
− stavbam in pripadajoči opremi (659 tisoč €), 
− računalniški strojni in programski opremi (222 tisoč €), 
− popravilu in nabavi motornih vozil (79 tisoč €). 
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1.4. Upravljanje s tveganji 
 

Osrednji cilj upravljanja s tveganji je z učinkovitim pristopom vplivati na zmanjšanje 
negotovosti v družbi in s tem zagotoviti večjo uspešnost poslovanja ter ohranjati 
konkurenčne prednosti podjetja.  
 
V družbi Intereuropa d.d. imamo opredeljenih 58 vrst tveganj, med njimi 7 ključnih tveganj. 
Najbolj smo izpostavljeni prodajnemu tveganju nižanja cen ter upada povpraševanja po 
naših storitvah. Vpliv vsesplošnega gospodarskega stanja v državi je opaziti tudi na področju 
likvidnosti.  
 
Največjo pozornost posvečamo prodajnemu tveganju. Pritisk na zmanjševanje cen in upad 
povpraševanja po določenih storitvah je nekoliko manjši kot v preteklem letu, kljub temu 
zaznavamo določen izpad prihodkov iz tega razloga. Popolnoma sledimo potrebam naših 
strank ter se prilagajamo njihovim dodatnih zahtevam, kar večinoma pomeni dodatno 
zmanjševanje cen pri obstoječih storitvah oziroma ponuditi večji obseg storitev za isto ceno 
storitev. Prodajne aktivnosti so usmerjene v pridobivanje novih strank in večanje 
produktivnosti zaposlenih, s ciljem pridobiti nekaj večjih strank ter jim zagotoviti celovito 
logistično storitev. Cenovna občutljivost je vedno večja, zato je interna racionalizacija 
procesov in stroškov zelo pomembna. To še posebno velja za področje skladiščenja, kjer je 
vpliv fiksnih stroškov največji. Na nivoju družbe dosledno izvajamo prodajno strategijo, kjer 
poudarjamo pridobivanje novih strank ter ponuditi celovite storitve obstoječim strankam.   
 
Pomembno vlogo igra tudi izpostavljenost kreditnemu tveganju. Naše aktivnosti so 
usmerjene v čimprejšnjo izterjavo terjatev, kar je z istočasnim pritiskom na večanje oz. 
ohranjanje obsega prodaje zelo težko. Spoštovanje limitov izpostavljenosti terjatev do 
določenih strank je ključnega značaja. Z vsakodnevnim nadzorom obratnega kapitala in 
izpostavljenosti posameznih strank in enot v družbi poskušamo zniževati likvidnostno 
tveganje. Uprava družbe redno nadzoruje finančno stanje družbe in izpostavljenost 
določenim strankam. 
 
V zadnjem obdobju je dodatna pozornost namenjena upravljanju s kadri, pozitivni motivaciji, 
usposobljenosti s kompetenčnimi znanji, skrbi za zdravje zaposlenih ter upravljanju z 
informacijskim sistemom in IT rešitvami, kjer dosledno uvajamo novo programsko rešitev za 
podporo operativnega poslovanja in zamenjujemo dotrajano IT infrastrukturo. 
 
Ocenjujemo, da bo družba Intereuropa d.d. tudi v zadnjem trimesečju letošnjega leta še 
naprej izpostavljena prodajnemu in finančnemu tveganju. S sprejetim ukrepi in aktivnostmi, 
ki se že izvajajo, predvidevamo da bomo zmanjšali izpostavljenost družbe ter dosegali 
načrtovane cilje.   
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1.5. Upravljanje s človeškimi viri 
 
 
GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH 
 
V koncernu Intereuropa je bilo na dan 30.9.2014 zaposlenih 1.431 delavcev, od tega 55 
odstotkov v odvisnih družbah v tujini. Število zaposlenih se je glede na konec leta 2013 
zmanjšalo za 2 odstotka oziroma za 33 zaposlenih. 
 
Skupaj je v koncernu prenehalo delovno razmerje 79 zaposlenim, na novo pa se jih je 
zaposlilo 46. Število zaposlenih se je zmanjšalo predvsem v matični družbi (-26), kjer so 
prevladovali odhodi iz poslovnih razlogov in Intereuropi, logistične usluge, d.o.o. Zagreb, kjer 
se je število zaposlenih zmanjšalo za 10.  
 
Tabela 8: Število zaposlenih v koncernu Intereuropa na dan 30.9.2014 po državah 
 

30.9.2014 31.12.2013 
Razlika    
14-13 

Indeks 
2014/2013 

Slovenija 639 665 -26 96 
Hrvaška 308 318 -10 97 
Bosna in Hercegovina 130 127 3 102 
Srbija 106 106 0 100 
Makedonija 36 35 1 103 
Kosovo 25 24 1 104 
Črna Gora 136 139 -3 98 
Albanija 2 2 0 100 
Ukrajina 49 48 1 102 
SKUPAJ 1.431 1.464 -33 98 
     

 
 
Delo preko drugih oblik zaposlitve (agencije, podjemne pogodbe in študentsko delo) smo 
omogočili še 86 osebam v koncernu, kar na dan 30.9.2014 predstavlja dodatnih 6 odstotkov 
delovne sile.  
 
 
RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE 

 
V obdobju januar - september 2014 je bilo izvedenih najmanj 8.900 ur funkcionalnega 
usposabljanja. Na ravni koncerna so se zaposleni usposabljali v povprečju 6 ur, v slovenskem 
delu koncerna 10, na Hrvaškem pa 7 ur. Skladno z zastavljenimi cilji smo v primerjavi z 
enakim obdobjem preteklega leta bistveno povišali število ur izobraževanja s področja tujih 
jezikov, logistike, prodaje in trženja ter vodenja. 
 
Za pridobivanje novega znanja zaposlenih smo v koncernu namenili 62 tisoč €, od tega v 
slovenskem delu koncerna 50 tisoč €. Usposabljanja v matični družbi so bila pretežno 
financirana iz sredstev javnega razpisa »Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki«.  
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Slika 2: Število ur izobraževanja v koncernu v obdobju januar – september 2014 po vsebinah 

 
Vsebinski poudarki: 
• Intereuropa je v okviru »Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v logistiki« skupaj s 

partnerji iz konzorcija na Primorskem sejmu predstavljala izobraževanja s poudarkom na 
pristopu k pridobitvi izpita za carinsko licenco.  

• V slovenskem delu koncerna je najmanj 210 zaposlenih v praktičnih delavnicah 
izpopolnjevalo prodajne in pogajalske veščine, poslovno komunikacijo, razumevanje 
medsebojnih odnosov in motivacije (1.782 ur). 

• Skupina 25 vodstvenih delavcev je pridobivala veščine vodenja na delavnici »Krepitev 
zmagovalne miselnosti za menedžerje«. 

• Na  internih usposabljanjih je okrog 200 zaposlenih pridobivalo nova znanja za uporabo 
informacijske aplikacije WexVS v skladiščnem poslovanju, za kar je bilo namenjeno 
najmanj 796 ur. 

• V ostalih odvisnih družbah so prevladovala izobraževanja iz logistike in tujih jezikov,  v 
zagrebški družbi pa znanja s področja varovanja zdravja pri delu. 

• Skupno je v koncernu največji delež izobraževanja v višini 28 odstotkov predstavljalo 
usposabljanje s področja varstva in zdravja pri delu in učenja tujih jezikov. 

 
 
SKRB ZA ZAPOSLENE IN ŠIRŠE DRUŽBENO OKOLJE 
 
• Finančno smo pomagali 28-im zaposlenim zaradi slabega zdravstvenega ali materialnega 

stanja v družini, v slovenskem delu koncerna predvsem zaradi posledic ledene ujme. Za 
to smo v koncernu namenili skupno dobrih 16 tisoč € (v enakem obdobju preteklega leta 
22 tisoč €). 

• V koncernu smo omogočili opravljanje obvezne delovne prakse 28-im dijakom in 
študentom. Na podlagi javnega razpisa smo prejeli finančno spodbudo za pokrivanje 
stroškov mentorstva in nagrad dijakom oziroma študentom zaključnih letnikov. 
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PODROČJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
 
Projekt promocija zdravja na delovnem mestu Po  analizi in določitvi ključnih področij 
obolevnosti zaposlenih v Intereuropi smo pripravili predlog ukrepov za izboljšanje zdravja in 
počutja zaposlenih in jih predstavili v »Načrtu promocije zdravja«, ki je finančno podprt s 
strani zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Predlagani ukrepi za nadaljnje 3-letno obdobje so predvsem:  
• ukrepi na področju kostno mišičnih obolenj:  pregled delovnega mesta vsakega 

zaposlenega s svetovanjem o optimalni ureditvi delovnega mesta z uporabo slikovnega 
zaslona; seznanitev skladiščnih delavcev s pravilnim dvigovanjem bremen; izboljšanje 
telesne pripravljenosti zaposlenih (aktivni odmor med delom, spodbujanje uporabe 
stopnic, financiranje športnih aktivnosti itd); 

• ukrepi za izboljšanje psihičnega zdravja: delavnice s tehnikami za obvladovanje 
stresa, letni pogovor z vodjo, usposabljanja s področja mehkih veščin; 

• ukrepi za zmanjšanje bolezni dihal in pojava rakavih obolenj: zdrava prehrana, 
cepljenje proti sezonski gripi, preventivni pregledi (specifični), programi za opuščanje 
kajenja. 

 
Aktivnosti zdravstvenega varstva in varstva pred požari 
Na področju zdravstvenega varstva in varstva pred požari so bile izvedene naslednje 
aktivnosti:  
• 229 preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v koncernu, 
• usposabljanja iz varstva pri delu ter varstva pred požari (286 delavcev), 
• priprava izjave o varnosti in ocene tveganja za odvisno družbo Interzav d.o.o., 
• priprava za nadgradnjo dokumentacije za postopanje v primeru izrednih dogodkov in pri 

ukrepih v zvezi z nevarnimi snovmi, 
• pregledi in preizkusi delovanja gasilnih aparatov in hidrantov ter ostali kontrolni pregledi 

v matični družbi, 
• postavitev novih kupol za odvod dima in toplote v skladišču v Kopru. 
 
V koncernu je bilo pregledanih 1.338 kosov delovne opreme in strojev. Na ravni celotnega 
koncerna se je v tem obdobju pripetilo 7 nezgod, v matični družbi pa 4 lažje nezgode pri 
delu. 
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1.6. Celovita kakovost poslovanja 
 
V koncernu Intereuropa so po standardu ISO 9001:2008 certificirane tri družbe od skupno 
12-ih. V certificiranih družbah (Intereuropa d.d., Intereuropa, log. usluge d.o.o., Zagreb, 
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo) deluje 74 odstotkov vseh zaposlenih. Devetmesečje je minilo 
v znamenju zunanje presoje sistema vodenja kakovosti v matični in zagrebški družbi. 
 
Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 
→ Izdelana so letna poročila sistemov vodenja kakovosti za leto 2013 in sproženi ukrepi za 

izboljšanje sistema. 
→ Intereuropa d.d. je izdala tretjo izdajo poslovnika kakovosti, družba v Sarajevu pa svoj 

poslovnik posodablja. 
→ Izdelana so nova navodila na področju polnih nakladov za znanega proizvajalca 

avtomobilov. 
→ Posodabljajo se uporabniška navodila in navodila za delo vezana na informacijsko rešitev  

Wex Vs. 
 
Notranje preverjanje kakovosti storitev 
→ V Intereuropi d.d. je bila v obdobju opravljena notranja presoja procesa letalski promet. 
 
Nadziranje kakovosti s pokazatelji kakovosti 
Število reklamacij v družbi Intereuropa d.d. se je nekoliko zmanjšalo, medtem ko se je 
vrednost reklamacij zvišala za 10 odstotkov.  
 
Tabela 9: Reklamacije, odškod. zahtevki in priznana vrednost reklamacij v družbi Intereuropa d.d. v 
obdobju januar-september 2014 

Št. 
Reklamacij 

Indeks 
14/13 

Število 
odškodnin.  
zahtevkov 

Vrednost 
 

V 1000 € 

Indeks 
14/13 

Priznana 
vrednost 
v 1000 € 

Indeks 
14/13 

302 92 182 110 108 30 68 
       

 
 
Zunanje preverjanje kakovosti storitev s stani certifikacijskega organa 
Rezultati zunanje presoje v letu 2014: 
→ Intereuropa d.d. - Presoja je bila redna, sedemnajsta po vrsti. Odvijala se je v 

naslednjih organizacijskih enotah: uprava, vodstvo Š&L, Oddelek polnih nakladov, Sektor 
za kadrovske in splošne zadeve, Sektor za informatizacijo poslovanja, Poslovalnica 
Vrtojba, poslovna enota Maribor in poslovna enota Dravograd. 
Ugotovljeno je bilo, da poslovanje poteka skladno z zahtevami standarda ISO 9001. 
Neskladnosti niso bilo, podanih pa je bilo 18 priporočil za izboljšave. Poročilo o ukrepih na 
podlagi prejetih priporočil je bilo junija poslano certifikacijskemu organu. 
V septembru smo imeli tudi presojo s strani pomembnega kupca na terminalu Logatec. 
Podana so bila tri priporočila, končno poročilo pa je v pripravi. 

 

→ Intereuropa, logističke usluge  d.o.o. Zagreb - Presoja je bila obnovitvena, četrta po 
vrsti. Odvijala se je v septembru v enotah v Zagrebu, Samoboru in Varaždinu. 
Neskladnosti niso bilo, podanih pa je bilo 14 priporočil za izboljšave. 
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1.7. Delnica IEKG in lastniška struktura 
 

 

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG 
 
Tabela 10: Ključni podatki o delnici IEKG za obdobje januar – september 2014  

  
jan-sep 
2014 

jan-dec 
2013 

Število vseh delnic* 27.488.803 27.488.803 
Število prednostnih delnic IEKN* 10.657.965 10.657.965 
Število navadnih delnic IEKG* 16.830.838 16.830.838 
    od tega število lastnih delnic* 18.135 18.135 
   
Knjigovodska vrednost delnice v €* 3,70 3,67 
Čisti dobiček na delnico v € 0,03 0,03 
Tržna kapitalizacija v tisoč €* 24.186 7.406 
Promet v tisoč € 1.922 938 
Zaključni tečaj konec obdobja v € 1,44 0,44 
Tehtani povprečni tečaj v € 1,14  0,50 
Najvišji tečaj v €  1,71 0,85 
Najnižji tečaj v € 0,44 0,32 
P/E 36,0 8,80 
Kapitalski donos +226,6% -20,0% 
   

*   na zadnji dan obdobja 
 
Pojasnila: 
Knjigovodska vrednost = kapital / (število vseh delnic – število lastnih delnic)  
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu obdobja x število delnic, ki kotirajo na borzi 
Čisti dobiček na delnico = čisti dobiček / (število delnic – število lastnih delnic) 
P/E = zaključni tečaj ob koncu obdobja / čisti dobiček na delnico na letni ravni 
Kapitalski donos = porast tečaja v obdobju 

 
 

TRGOVANJE Z DELNICAMI  
 
Trgovanje na Ljubljanski borzi je bilo v primerjavi z letom 2013 obsežnejše, saj se je promet 
z delnicami v devetih mesecih leta 2014 več kot podvojil. Delnica IEKG, ki kotira v Prvi borzni 
kotaciji, je v tem obdobju prav tako beležila bistveno povečanje prometa (+128% glede na 
enako obdobje 2013), še posebej v tretjem četrtletju. Še višjo rast je doživel tečaj delnice, ki 
je proti koncu obdobja dosegel najvišjo vrednost pri 1,71 €, kar predstavlja ceno delnice 
izpred treh let. 
 
Tržna vrednost delnice IEKG se je gibala v vrednostnem intervalu med 0,44 in 1,71 € za 
delnico in obdobje zaključila na ravni 1,44 €. V devetih mesecih je pridobila 126,6 odstotkov 
vrednosti, medtem ko je borzni indeks SBITOP pridobil 27,8 odstotka. Tržna kapitalizacija je 
ob koncu obdobja znašala 24,2 milijona €, kar predstavlja 0,4 odstotka tržne kapitalizacije 
vseh delnic na Ljubljanski borzi. 
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Slika 3: Gibanje zaključnega tečaja delnice Intereuropa d.d. in indeksa SBITOP                                 

v obdobju januar – september 2014 
 
 

 
Slika 4: Promet z delnico IEKG v obdobju januar – september 2014 

 

 
LASTNIŠKA STRUKTURA 
 
Lastniška struktura se v devetmesečnem obdobju ni bistveno spreminjala. V mesecu maju je 
Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB d.d.) 1.185.292 delnic Intereurope ponovno 
prenesla na banko NKBM d.d. Gre za iste delnice, ki so bile decembra 2013 prenesene z 
NKBM d.d. na DUTB d.d.  
 
Tabela 11: Prvih deset delničarjev Intereurope d.d. na dan 30.9.2014 v primerjavi z 31.12.2013 
 

Delničar 
30.9.2014 31.12.2013 Indeks 

14 /13 število  
delnic 

delež 
% 

število  
delnic 

delež 
% 

1. SID banka d.d. 4.942.072 18,0 4.942.072 18,0 100 
2. NLB d.d. 4.770.601 17,4 4.770.601 17,4 100 
3. Gorenjska banka d.d., Kranj 3.068.990 11,2 3.068.990 11,2 100 
4. Raiffeisen banka d.d. 2.850.752 10,4 2.850.752 10,4 100 
5. SKB d.d. 2.254.980 8,2 2.254.980 8,2 100 
6. Luka Koper d.d. 1.344.783 4,9 1.344.783 4,9 100 
7. NKBM d.d.* 1.185.292 4,3 1.185.292 4,3 100 
8. Banka Koper d.d. 753.703 2,7 753.703 2,7 100 
9. Kapitalska družba d.d. 719.797 2,6 719.797 2,6 100 
10. Luka Koper INPO d.o.o. 615.730 2,2 615.730 2,2 100 

       

* Na dan 31.12.2013 je bila lastnica teh 1.185.292 delnic družba DUTB d.d. 
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Med desetimi  največjimi lastniki v devetih mesecih ni prišlo do sprememb. Ob koncu 
obdobja so imeli 81,9-odstotni lastniški delež v kapitalu Intereurope. 
 
Konec septembra je bilo v delniško knjigo vpisanih 5.262 delničarjev, kar je odstotek manj 
kot ob koncu leta 2013. Lastniški delež tujih vlagateljev je ob koncu obdobja znašal 0,6 
odstotka.  

  
* delež vsebuje lastniški delež družbe Luka Koper d.d. in njene odvisne družbe Luka Koper INPO d.o.o. v 100-odstotni lasti 

 

Slika 5: Lastniška struktura družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 
 
 
Osnovni kapital sestavlja 16.830.838 navadnih (IEKG) in 10.657.965 prednostnih (IEKN) 
delnic. Struktura delničarjev glede na število navadnih delnic z glasovalno pravico se v 
obdobju ni spremenila. 

 
Tabela 12: Največji imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico Intereurope d.d. na dan 30.9.2014 v 
primerjavi z 31.12.2013 

 
Delničar 

30.9.2014 31.12.2013 Indeks 
14 /13 število  

glas. pravic 
delež 
% 

število  
glas. pravic 

delež 
% 

1. Gorenjska banka d.d., Kranj 3.068.990 18,2 3.068.990 18,2 100 
2. Raiffeisen banka d.d. 2.850.752 16,9 2.850.752 16,9 100 
3. SKB d.d. 2.254.980 13,4 2.254.980 13,4 100 
4. Luka Koper d.d. 1.344.783 8,0 1.344.783 8,0 100 
5. Banka Koper d.d. 753.703 4,5 753.703 4,5 100 
6. Kapitalska družba d.d. 719.797 4,3 719.797 4,3 100 
7. Luka Koper INPO d.o.o. 615.730 3,7 615.730 3,7 100 
8. SDH d.d.* 474.926 2,8 474.926 2,8 100 
9. NLB d.d. 240.000 1,4 240.000 1,4 100 
10. Zavarovalnica Triglav d.d. 213.640 1,3 213.640 1,3 100 

       

* prej SOD d.d. 

 
Na dan 30.9.2014 je deset največjih imetnikov navadnih delnic skupno imelo 74,5 odstotkov  
glasovalnih pravic. 

Luka Koper*
7,1%

Finančne 
družbe
75,9%

Ostala podjetja
1,4% KAD

2,6%

SDH
1,7%

Fizične osebe
11,1%

Lastne delnice
0,1%
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LASTNIŠTVO ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA 
 

Ernest Gortan, predsednik uprave in Tatjana Vošinek Pucer, namestnica predsednika uprave 
družbe na dan 30.9.2014 nista bila imetnika delnic družbe Intereuropa d.d. Imetništvo delnic 
s strani članov nadzornega sveta pa je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 13: Število delnic v lasti članov nadzornega sveta na dan 30.9.2014 

 
 

LASTNE DELNICE 
 
Družba Intereuropa d.d. je bila na dan 30.9.2014 imetnica 18.135 lastnih delnic IEKG, kar 
predstavlja 0,0660 odstotka vseh delnic. Delež lastnih delnic se glede na stanje na dan 
31.12.2013 ni spremenil. 
 

 

ODOBRENI KAPITAL 
 
Uprava ima skladno s statutom družbe Intereuropa d.d. pooblastilo, da v roku petih let po 
vpisu te spremembe statuta v sodni register brez posebnega sklepa skupščine, vendar ob 
soglasju nadzornega sveta družbe, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke do 
višine polovice osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa o spremembi statuta 
na 22. skupščini družbe, kar predstavlja nominalni znesek 16.488.092,56 € (odobreni 
kapital). Družba Intereuropa d.d. ima na dan 30.9.2014 za 16.488.092,56 € odobrenega in 
neizkoriščenega kapitala. 
 
 
DIVIDENDA 
 
V letu 2014 družba 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,   
→ predstavitve družbe na konferencah za vlagatelje,   
→ obveščanje medijev o  poslovnih rezultatih in drugih cenovno občutljivih informacij,  
→ redno komuniciranje prek sistema Seo-net,   
→ redno komuniciranje s finančnimi mediji,   
→ spletne strani družbe,   
→ e-novice. 
Pripombe in predloge delničarjev zbiramo na elektronskem naslovu info@intereuropa.si. 
 

Nadzorni svet Število delnic Delež v % 

Nevija Pečar, nam. preds. nadzornega  sveta 4.185 0,053 
mag. Maša Čertalič, članica nadzornega sveta 99 0,001 
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2. POSLOVANJE DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
 

Tabeli 14 in 15: Poslovanje družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar - september 2014 (v tisoč €) 
Postavka/kazalnik jan - sep 

2014 
jan - sep 
Plan 2014 

jan - sep 
2013 

Indeks 
2014/plan 

Indeks 
2014/2013 

Prihodki od prodaje 67.598 67.849 68.836 100 98 
Kopenski promet 33.210 32.527 34.995 102 95 
Logistične rešitve 8.006 8.581 7.892 93 101 

Interkontinentalni promet 22.808 23.182 22.388 98 102 
Druge storitve 3.574 3.559 3.560 100 100 

EBITDA* 5.730 6.335 6.387 90 90 
Poslovni izid iz poslovanja 2.788 3.428 3.227 81 86 
Izid financiranja -1.649 -1.132 -1.465 - - 
Čisti poslovni izid 1.018 2.052 3.258 50 31 
      
EBIT marža v % 4,1% 5,1% 4,7% 82 88 
Prih.od prodaje /zap /mes  12,330 12,377 11,290 100 109 
Dodana vrednost /zap /mes  3,151 3,350 3,119 94 101 
      

* EBITDA: Poslovni izid pred obrestmi, davki, amortizacijo in prevrednot. posl odhodki pri NS in OOS 
 
Postavka/kazalnik 30.9. 

2014 
31.12. 
2013 

Indeks 
2014/2013 

Bilančna vsota* 236.426 240.974 98 
Kapital* 101.751 100.712 101 
Neto finančni dolg** 84.628 89.429 95 
Kratk. sredstva /kratk. obvez.* 1,59 1,66 96 
Čista dobičk. kapitala (letni nivo)*** 0,98% 4,05% 24 
    

* na zadnji dan obdobja, ** finančne obveznosti – dana posojila in depoziti - denar    *** povprečni kapital obdobja 
 
 
Poslovni izid iz poslovanja in EBITDA 
→ Na zaostanek za planiranim poslovnim izidom iz poslovanja so najbolj vplivali rahlo nižji 

prihodki od prodaje, nekoliko spremenjena struktura produktov, ki je imela za posledico 
višji delež direktnih stroškov ter odhodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
ki so bili občutno višji od načrtovanih odhodkov iz naslova neuveljavljenega davka na 
nepremičnine. 

 
Poslovni izid iz financiranja 
→ Poslovni izid iz financiranja obdobja je bil negativen. Nanj so najpomembneje vplivali 

odhodki za obresti ter slabitev finančnih naložb, na zaostanek za planom pa nerealizirani 
planirani prihodki iz deležev v družbah v skupini.  
 

Čisti dobiček/izguba 
→ Čisti poslovni izid je zmanjšal obračunan in odložen davek na dobiček. 

  
Struktura izkaza finančnega položaja 
→ Kratkoročni koeficient se je v obdobju januar-september 2014 v primerjavi s predhodnim 

poslovnim letom zmanjšal le za 0,1 odstotne točke, medtem ko se je delež kapitala v 
obveznostih povečal za 1,2 odstotne točke in znaša 43 odstotkov vseh obveznosti družbe.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
Medletno poročilo za devetmesečje leta 2014, vsebuje zgoščene konsolidirane in 
nekonsolidirane računovodske izkaze s pojasnili in ga je potrebno brati skupaj z letnim 
poročilom koncerna Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za poslovno leto 2013. 
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z  
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in veljavno 
zakonodajo. 
 
Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov in računovodskih izkazov obvladujoče družbe so 
upoštevane enake računovodske usmeritve kot v računovodskem poročilu za poslovno leto 
2013.  Poslovodstvo je  preverilo ocene, presoje in predpostavke ter presodilo, da  so te 
enake kot  jih je uporabilo ob pripravi računovodskih izkazov na dan 31.12.2013. Dejanski 
rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 
 
V obravnavanem obdobju je odvisna družba, Intereuropa Transport d.o.o., v postopku 
likvidacije. Izvršena je bila dokapitalizacija ukrajinske družbe TOV Intereuropa – Ukraina, 
Kiev. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA ČLANOV POSLOVODSTVA 
 
Uprava potrjuje, da je po njenem najboljšem vedenju računovodsko poročilo družbe 
Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba in skupine Intereuropa sestavljeno v 
skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter daje resničen in pošten prikaz 
sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Intereuropa, Globalni 
logistični servis, delniška družba in drugih družb, vključenih v konsolidacijo. V poslovno 
poročilo je vključen pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi osebami in je 
sestavljen v skladu z ustreznim računovodskim standardom.   
 
       INTEREUROPA d.d. 
       Uprava družbe 
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO INTEREUROPA  

1.1. Temeljni računovodski izkazi skupine Intereuropa  
 

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE INTEREUROPA 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 

Prihodki od prodaje 106.435 121.835 

Drugi poslovni prihodki 1.609 2.732 

Stroški blaga, materiala in storitev -77.601 -87.805 

Stroški dela -18.759 -20.988 

Odpisi vrednosti -6.318 -7.819 

Drugi poslovni odhodki -1.191 -1.331 

Poslovni izid iz poslovanja 4.175 6.624 

Finančni prihodki 494 665 

Finančni odhodki -4.137 -3.144 

Izid financiranja -3.643 -2.479 

Pripoznani rezultat naložb po kapitalski metodi 31 28 

Poslovni izid iz rednega poslovanja  563 4.173 

Davek od dobička (skupaj z odloženimi davki) -212 823 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 351 4.996 

   Čisti dobiček - neobvladujoči del 203 243 

   Čisti dobiček - obvladujoči del 148  4.753  
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KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE INTEREUROPA 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  351 4.996 

Drugi vseobsegajoči donos  -973 -1.760 
Postavke, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid  -656 -486 
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih 
finančnih sredstev    181 10 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev -31 0 

Prevedbene tečajne razlike -806 -496 

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid  -317 -1.274 
Prenos presežka iz prevrednotenja zemljišč v zadržani 
dobiček (pri prodaji zemljišč)  0 -48 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč  -192 -1.269 
Zadržani dobiček iz prevrednotenja zemljišč (pri prodaji 
zemljišč) 

0 48 

Odloženi davki iz zadržanega dobička 0 -4 

Ostale spremembe  -125 -1 

Celotni vseobsegajoči donos -622 3.236 

Celotni vseobsegajoči donos - neobvladujoči del 76 224 

Celotni vseobsegajoči donos - obvladujoči del -698 3.012 
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KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE INTEREUROPA 
na dan 30.9.2014 

 
v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 
SREDSTVA     
Opredmetena osnovna sredstva 221.696 226.852 
Naložbene nepremičnine 6.163 6.345 
Neopredmetena sredstva  6.755 7.124 
Druga dolgoročna sredstva 117 175 
Odložene terjatve za davek 16.809 16.843 
Dolgoročna posojila in depoziti 95 83 
Naložba v skupaj obvladovano družbo 132 135 
Druge finančne naložbe 1.600 1.813 
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 253.367 259.370 
Zaloge 253 241 
Kratkoročna posojila, depoziti in vloge 11.231 13.132 
Kratkoročne poslovne terjatve  32.488 32.872 
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 175 678 
Denarna sredstva 7.239 7.126 
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 51.386 54.049 
SKUPAJ SREDSTVA 304.753 313.419 
      

KAPITAL     
Kapital - obvladujoči del 143.584 144.282 
Osnovni kapital 27.489 27.489 
Kapitalske rezerve 18.455 18.455 
Rezerve iz dobička 4.123 3.840 
Presežek iz prevrednotenja 68.786 68.777 
Prevedbene tečajne razlike -7.666 -6.937 
Preneseni čisti poslovni izid 32.249 31.865 
Čisti poslovni izid 148 793 
Kapital - neobvladujoči del 9.205 9.481 
SKUPAJ KAPITAL 152.789 153.763 
OBVEZNOSTI     
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 5.573 5.647 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi  99.711 105.611 
Dolgoročne poslovne obveznosti  381 668 
Odložene obveznosti za davek 14.395 14.191 
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 120.060 126.117 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 4.679 6.192 
Druge kratkoročne finančne obveznosti 430 460 
Kratkoročne poslovne obveznosti  26.701 26.650 
Kratkoročne obveznosti za davek iz dobička  94 237 
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.904 33.539 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 151.964 159.656 
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 304.753 313.419 
   

 
 



JANUAR – SEPTEMBER 2014 
Nerevidirano poročilo 

 
 

 

  35/56 

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE INTEREUROPA 
od 1.1.2013 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Denarni tokovi pri poslovanju      

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 351 4.996 

Prilagoditve za:     

- amortizacijo 5.059 5.525 
- oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in   
   neopredmetenih sredstev 4 2 

- prevrednotovalne poslovne prihodke pri prodaji  
  opredm. osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin -161 -457 

- prevrednotovalne poslovne odhodke pri prodaji  
  opredm. osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 1 9 

- oslabitev terjatev 1.254 2.284 

- nedenarne odhodke 36 35 

- nedenarne prihodke -144 -247 

- finančne prihodke -494 -665 
- pripoznani rezultat skupaj obvladovane družbe po  
  kapitalski metodi -31 -28 

- finančne odhodke 4.137 3.144 

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 212 -823 

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih 
obratnih sredstev in davki 351 4.996 

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij     

Sprememba terjatev -828 -535 

Sprememba zalog -12 -94 

Sprememba poslovnih obveznosti -76 -354 

Sprememba rezervacij in dolgoročno odloženih prihodkov -51 -1.238 

Davek iz dobička 181 -56 
Denarna sredstva iz poslovanja 9.438 11.497 
      

Denarni tokovi pri naložbenju     

Prejete obresti 477 649 

Prejete dividende in deleži v dobičku 3 38 

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 201 325 

Prejemki iz danih dolgoročnih depozitov 2 9 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih posojil 119 0 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 1.792 0 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -1.172 -1.418 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -225 -78 

Izdatki za dane dolgoročne depozite -20 -50 

Izdatki iz povečanja kratkoročnih danih posojil 0 -22 

Izdatki iz povečanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 0 -101 

Drugi finančni izdatki -130 0 

Denarna sredstva iz naložbenja 1.047 -648 
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Denarni tokovi pri financiranju     

Prejemki od prejetih dolgoročnih posojil in finančnih najemov 0 701 

Plačane obresti -2.830 -3.040 

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil in finančnih najemov -5.952 -2.679 

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih posojil in finančnih najemov -1.374 -865 

Izdatki iz zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -949 

Izplačane dividende  -307 -273 

Denarna sredstva iz financiranja -10.463 -7.105 
      
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov  7.126 8.390 

Tečajne razlike iz denarnih sredstev 91 -3 

Denarni izid v obdobju iz rednega poslovanja 113 3.741 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 7.239 12.131 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA   
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 
v 1000 € 

Osnovni 
 kapital 

Kapitalske  
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek 

iz 
prevred-
notenja 

Prevedb.  
tečajne  
razlike 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Kapital – 
 obvladu- 
joči del 

Kapital - 
 neobvladu- 
joči del 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve  
za 

lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 
(kot 

odbitna 
postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 
1.1.2014 27.489 18.455 3.682 180 -180 158 68.777 -6.937 31.865 793 144.282 9.481 153.763 

Celoten 
vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 0 9 -729 -126 148 -698 76 -622 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148 203 351 

Drugi vseobsegajoči 
donos 

0 0 0 0 0 0 9 -729 -126 0 -846 -127 -973 

Transakcije z lastniki                           
Prenos čistega 
poslovnega izida 
preteklega leta v 
preneseni čisti poslovni 
izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 793 -793 0 0 0 

Izplačilo dividend 
oz.deležev v dobičku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -352 -352 

Prenos zadržanega 
dobička v rezerve 0 0 115 0 0 168 0 0 -283 0 0 0 0 

Končno stanje 
30.9.2014 27.489 18.455 3.797 180 -180 326 68.786 -7.666 32.249 148 143.584 9.205 152.789 
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KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE INTEREUROPA   
od 1.1.2013 do 30.9.2013 

 
v 1000 € 

Osnovni 
 kapital 

Kapitalske  
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek 

iz 
prevred-
notenja 

Prevedb.  
tečajne  
razlike 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Kapital – 
 obvladu- 
joči del 

Kapital - 
 neobvladu- 
joči del 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve  
za 

lastne 
delnice 

Lastne 
delnice 
(kot 

odbitna 
postavka) 

Statutarne 
rezerve 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 
1.1.2013 27.489 18.455 2.601 180 -180 203 71.176 -6.339 38.955 -7.179 145.361 9.532 154.893 

Celoten 
vseobsegajoči donos 

0 0 0 0 0 0 -1.305 -477 41 4.753 3.012 224 3.236 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.753 4.753 243 4.996 

Drugi vseobsegajoči 
donos 0 0 0 0 0 0 -1.305 -477 41 0 -1.741 -19 -1.760 

Transakcije z lastniki                           
Prenos čistega 
poslovnega izida 
preteklega leta v 
preneseni čisti poslovni 
izid 

0 0 0 0 0 0 0 0 -7.179 7.179 0 0 0 

Izplačilo dividend 
oz.deležev v dobičku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -305 -305 

Prenos zadržanega 
dobička v rezerve 0 0 28 0 0 9 0 0 -37 0 0 0 0 

Prenos med postavkami 
rezerv 0 0 53 0 0 -53 0 0 0 0 0 0 0 

Končno stanje 
30.9.2013 27.489 18.455 2.682 180 -180 158 69.871 -6.816 31.780 4.753 148.372 9.451 157.823 
              



     
  

 
 
 
 

1.1. Pojasnila k računovodskim izkazom skupine Intereuropa 
 
 
a)  Pojasnila k KONSOLIDIRANEM IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje so bili doseženi v višini 106.435 tisoč €. Skupina je uresničila še 1.609 
tisoč € drugih poslovnih prihodkov, ki v pretežni meri predstavljajo prihodke od odprave 
popravkov in odpisov  terjatev ter dolgov (1.166 tisoč €), prevrednotovalne poslovne 
prihodke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev  (161 tisoč €), prihodke iz naslova 
državnih podpor iz sofinanciranja projektov ter zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto 
(170 tisoč €) in ostale prihodke (112 tisoč €). 
 
Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Tabela 16: Stroški blaga, materiala in storitev skupine Intereuropa v obdobju januar – september 
2014 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

2.984 3.010 

Stroški storitev  74.617 84.795 
Direktni stroški 66.672 76.165 
Telefonski stroški 362 425 
Stroški vzdrževanja 1.785 1.795 
Zavarovalne premije 539 657 
Stroški izobraževanja 59 30 
Ostali stroški storitev 5.201 5.723 

Skupaj  77.601 87.805 
   

 
 
Stroški dela 
 
Tabela 17: Stroški dela skupine Intereuropa v obdobju januar – september 2014 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Stroški plač 13.297 15.093 
Stroški pokojninskih zavarovanj 1.216 1.329 
Stroški ostalih socialnih zavarovanj 1.904 2.103 
Drugi stroški dela: 2.341 2.463 

Regres 691 567 
Prevoz in prehrana 1.539 1.706 
Ostali stroški dela 112 190 

Skupaj  18.759 20.988 
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Odpisi vrednosti 
 
Tabela 18: Odpisi vrednosti skupine Intereuropa v obdobju januar – september 2014 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Amortizacija neopredmetenih  sredstev 416 462 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 4.643 5.063 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 5 11 
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti (oslabitev) in odpisov 
terjatev  1.254 2.284 
Skupaj  6.318 7.819 
   

 
Drugi poslovni odhodki znašajo 1.191 tisoč €, ki se v pretežni meri nanašajo na 
nadomestila za stavbno zemljišče in podobne odhodke (884 tisoč €). 
 
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid 
 
Tabela 19: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov v skupini Intereuropa v obdobju januar – 
september 2014 

v 1000 € 
januar - 

september 
2014 

januar - 
september 

2013 
Prihodki od obresti 479 620 
Prihodki iz dividend in deležev v dobičku drugih 3 4 
Prihodki pri prodaji finančnih naložb 0 13 
Prihodki od odprave slabitve finančnih naložb 12 0 
Neto tečajne razlike 0 28 
Skupaj finančni prihodki 494 665 
Odhodki za obresti -2.857 -3.131 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov  finančnih naložb -397 -13 
Neto tečajne razlike -883 0 
Skupaj finančni odhodki -4.137 -3.144 
Izid financiranja -3.643 -2.479 
   

 
Na višji negativni izid financiranja obdobja vplivajo predvsem tečajne razlike, ki izvirajo iz 
vrednosti ukrajinske valute. 
 
Skupina je dosegla poslovni izid iz rednega poslovanja v višini 563 tisoč €, katerega 
znižuje odhodek za davek v višini 212 tisoč €. 
  
V obravnavanem obdobju letošnjega leta je skupina dosegla čisti poslovni izid  351 tisoč €, 
ki odpade na obvladujoči del (148 tisoč €) in na neobvladujoči del (203 tisoč €). 
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b) Pojasnila h KONSOLIDIRANEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 20: Opredmetena osnovna sredstva skupine Intereuropa na dan 30.9.2014  

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Zemljišča in zgradbe 217.262 221.759 
a) Zemljišča 113.989 115.017 
b) Zgradbe 103.273 106.742 

Druge naprave in oprema 3.815 4.825 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 618 268 
Skupaj  221.696 226.852 
   

 
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 21: Neopredmetena sredstva skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Dolgoročne premoženjske pravice 1.815 2.032 
Dobro ime 1.275 1.275 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.649 3.817 
Dani predujmi 16 0 
Skupaj  6.755 7.124 
   

 

 
Dana posojila, depoziti in vloge 
 
Tabela 22: Dana posojila, depoziti in vloge skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Dolgoročna dana posojila in depoziti 95 83 
- Dana posojila 13 22 
- Depoziti 82 61 

Kratkoročna dana posojila, depoziti in vloge 11.231 13.132 
- Dana posojila 52 161 
- Depoziti in vloge 11.178 12.970 

Skupaj  11.326 13.215 
   

 
 
Druge finančne naložbe v višini 1.600 tisoč € predstavljajo finančna sredstva razpoložljiva 
za prodajo. 
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Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 23: Kratkoročne poslovne terjatve skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  29.883 30.292 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.605 2.581 
Skupaj  32.488 32.872 
   

 
 
Kapital 
 
Kapital skupine znaša 152.789 tisoč € in predstavlja 50 odstotkov vseh obveznosti do virov 
sredstev. 
 
 
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 
 
Tabela 24: Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 1.101 1.134 
Rezervacije iz naslova tožb  73 120 
Druge rezervacije 4.160 4.160 
Dolgoročno odloženi prihodki  239 233 
Skupaj  5.573 5.647 
   

 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 99.711 tisoč €.  
 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 4.679 tisoč €. Na dan 
poročanja ima skupina poravnane vse zapadle obveznosti po posojilnih pogodbah. 
 
Druge kratkoročne finančne obveznosti znašajo 430 tisoč € in se nanašajo na 
obveznosti  za dividende in druge deleže.  
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 25: Kratkoročne poslovne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.467 20.962 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 751 1.991 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti  4.482 3.697 
Skupaj  26.701 26.650 
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Pogojne obveznosti  
 
Tabela 26: Pogojne obveznosti skupine Intereuropa na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 12.787 12.505 
Iz naslova tožb 2.465 3.261 
Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250 
Druge pogojne obveznosti 311 311 
Skupaj  15.813 16.327 
   

 
 
Poštena vrednost finančnih inštrumentov 
 
Ravni poštenih vrednosti finančnih inštrumentov 
Glede na izračun njihove poštene vrednosti jih uvrščamo v tri ravni: 
• Raven 1 upošteva neprilagojeno kotirano ceno na delujočem trgu na datum merjenja;  
• Raven 2 upošteva vložke, ki niso kotirane cene, vključene v Raven 1, in jih je mogoče 

neposredno ali posredno opazovati za sredstva ali obveznosti; 
• Raven 3 upošteva neopazovane vložke za sredstvo ali obveznost. 
 
Tabela 27: Ravni poštenih vrednosti v skupini Intereuropa na dan 30.9.2014 in 31.12.2013 
v 1000 € 30.9.2014 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.454 0 146 1.600 
 31.12.2013 
 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.272 0 541 1.813 
     

 
Za ostale finančne inštrumente ocenjujemo, da njihove knjigovodske vrednosti odražajo 
pošteno vrednost. 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

INFORMACIJE PO POSLOVNIH SEGMENTIH ZA OBDOBJE JANUAR – SEPTEMBER 2014 
 
Tabela 28: Poslovni segmenti skupine Intereuropa v obdobju januar – september 2014  

v 1000 € 

Slovenija Hrvaška Bosna in  
Hercegovina Srbija Črna gora 

    

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013     

Prihodki od zunanjih odjemalcev 66.108 67.273 15.966 21.549 4.233 4.255 2.688 2.492 3.464 3.759     

Prihodki od poslov z drugimi odseki 2.121 2.223 249 255 291 310 461 496 111 117     

Skupaj prihodki 68.228 69.496 16.216 21.803 4.524 4.565 3.149 2.988 3.575 3.876     

Amortizacija  2.943 3.154 1.251 1.315 249 286 158 180 340 434     

Poslovni izid iz poslovanja 2.872 3.337 -339 1.567 239 324 394 367 387 362     

Obrestni prihodki 425 501 58 91 0 0 7 10 58 109     

Obrestni odhodki 2.633 2.780 65 147 10 32 108 152 0 0     

Poslovni izid iz rednega poslovanja 1.242 1.903 -341 1.540 228 292 211 188 445 472     

Davek od dobička 138 -1.473 -70 418 23 29 38 23 65 71     

Sredstva 238.484 247.421 60.509 67.006 17.335 17.060 10.065 10.253 22.224 22.510     

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 361 19 83 87 62 52 42 19 63 330     

Dolgoročna sredstva 201.099 204.927 54.283 58.159 15.460 15.740 8.817 9.247 18.364 18.597     

Poslovne obveznosti 36.236 36.496 5.857 6.812 2.073 1.666 1.387 1.297 1.011 955     

Finančne obveznosti 100.852 108.370 2.693 5.209 37 504 2.140 2.325 429 397     

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0     

Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0     

                          

v 1000 € 

Ukrajina Ostalo Skupaj Prilagoditve z 
izločanji* Skupina  

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013 

jan-sep 
2014 

jan-sep 
2013   

Prihodki od zunanjih odjemalcev 10.814 17.973 3.142 4.524 106.414 121.825 21 10 106.435 121.835   

Prihodki od poslov z drugimi odseki 1 0 513 454 3.747 3.855 -3.747 -3.855 0 0   

Skupaj prihodki 10.814 17.973 3.655 4.979 110.161 125.680 -3.726 -3.846 106.435 121.835   

Amortizacija  73 112 45 42 5.059 5.525 0 0 5.059 5.525   

Poslovni izid iz poslovanja 496 600 125 85 4.174 6.642 1 -18 4.175 6.624   

Obrestni prihodki 10 11 3 3 562 725 -82 -105 479 620   

Obrestni odhodki 122 125 2 1 2.939 3.236 -82 -105 2.857 3.131   

Poslovni izid iz rednega poslovanja -318 497 125 88 1.591 4.980 -1.028 -807 563 4.173   

Davek od dobička 10 102 9 6 212 -823 0 0 212 -823   

Sredstva 3.357 5.238 3.038 3.132 355.013 372.621 -50.259 -50.992 304.753 321.629   

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju 8 4 0 0 618 511 0 0 618 511   

Dolgoročna sredstva 2.128 3.571 1.108 1.144 301.258 311.384 -47.891 -47.436 253.367 263.948   

Poslovne obveznosti 1.022 1.545 790 982 48.377 49.753 -1.233 -1.474 47.144 48.279   

Finančne obveznosti 1.624 2.163 35 35 107.809 119.002 -2.989 -3.475 104.820 115.527   

Naložbe v skupaj obvladovana podjetja po kapitalski metodi 0 0 0 0 75 75 57 54 132 129   

Prihodki iz deležev v skupaj obvladovanih podjetjih 0 0 0 0 34 34 -3 -6 31 28   
             

* Vse prilagoditve so predmet konsolidacijskih postopkov



     
  

 
 
 
 

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBVLADUJOČO  DRUŽBO 
INTEREUROPA d.d. 

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

 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar – 
september  

2014 

januar – 
september 

2013 
Prihodki od prodaje 67.598 68.836 

Drugi poslovni prihodki 731 1.620 

Stroški blaga, materiala in storitev -49.620 -48.908 

Stroški dela -11.542 -12.632 

Odpisi vrednosti -3.494 -4.756 

Drugi poslovni odhodki -885 -933 

Poslovni izid iz poslovanja 2.788 3.227 

Finančni prihodki 1.416 1.329 

Finančni odhodki -3.065 -2.794 

Izid financiranja -1.649 -1.465 

Poslovni izid iz rednega poslovanja  1.139 1.762 

Davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) -121 1.496 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.018 3.258 
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na navadno delnico 
(v EUR) 0,03  0,11  
   

 
 

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar – 
september  

2014 

januar – 
september 

2013 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  1.018 3.258 

Drugi vseobsegajoči donos  21 -1.264 

Postavke, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid  151 10 
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo na 
pošteno vrednost   181 10 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev -30 0 

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid  -130 -1.274 

Odloženi davki v presežku iz prevrednotenja zemljišč 0 -1.274 

Ostale spremembe  -130 0 

Celotni vseobsegajoči donos 1.039 1.994 
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE INTEREUROPA d.d.  
na dan 30.9.2014 

 
v 1000 € 
 30.9.2014 31.12.2013 

SREDSTVA     
Opredmetena osnovna sredstva 124.105 125.862 
Naložbene nepremičnine 5.151 5.307 
Neopredmetena sredstva  5.398 5.735 
Druga dolgoročna poslovna sredstva 117 177 
Odložene terjatve za davek 16.576 16.669 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil in depozitov 49.030 49.223 
Dolgoročna posojila in depoziti 693 913 
SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 201.070 203.886 
Zaloge 28 29 
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil, depozitov in vlog 250 250 
Kratkoročna posojila, depoziti in vloge 9.240 10.851 
Kratkoročne poslovne terjatve  20.860 22.375 
Kratkoročne terjatve za davek iz dobička 9 177 
Denarna sredstva 4.969 3.406 
SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 35.356 37.088 

SKUPAJ SREDSTVA 236.426 240.974 
      

KAPITAL     
Osnovni kapital 27.489 27.489 
Kapitalske rezerve 18.455 18.455 
Rezerve iz dobička 1.875 1.875 
Presežek iz prevrednotenja 52.966 52.815 
Preneseni čisti poslovni izid -52 78 
Čisti poslovni izid  1.018 0 
SKUPAJ KAPITAL 101.751 100.712 
OBVEZNOSTI     
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 5.129 5.192 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi 96.055 101.202 
Dolgoročne poslovne obveznosti  381 646 
Odložene obveznosti za davek 10.848 10.831 
SKUPAJ DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 112.413 117.871 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi 3.475 3.323 
Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 74 
Kratkoročne poslovne obveznosti  18.787 18.994 
SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 22.262 22.391 
SKUPAJ OBVEZNOSTI 134.675 140.262 

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 236.426 240.974 
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IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
januar – 
september  

2014 

januar – 
september 

2013 

Denarni tokovi pri poslovanju      

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.018 3.258 

Prilagoditve za:     

- amortizacijo 2.938 3.150 
- oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in  
  neopredmetenih sredstev 4 2 

- prevrednotovalne poslovne prihodke ob prodaji opredm.  
  osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 

-145 -23 

- prevrednotovalne poslovne odhodke ob prodaji opredm.  
  osnovnih sredstev 1 9 

- oslabitev terjatev 552 1.596 

- druge nedenarne odhodke 13 6 

- nedenarne prihodke -134 -173 

- finančne prihodke -1.416 -1.329 

- finančne odhodke 3.065 2.794 

- davek iz dobička (skupaj z odloženimi davki) 121 -1.496 
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih 
obratnih sredstev in davki 6.016 7.793 

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij     

Sprememba terjatev 1.162 -462 

Sprememba zalog 1 2 

Sprememba poslovnih obveznosti -115 634 

Sprememba rezervacij in dolgoročno odloženih prihodkov -17 -894 

Plačani davek iz dobička -49 -55 
Denarna sredstva iz poslovanja 6.998 7.018 
      

Denarni tokovi pri naložbenju     

Prejete obresti 386 435 

Prejete dividende in deleži v dobičku 962 855 

Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev 190 42 

Prejemki iz danih dolgoročnih posojil 240 485 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih posojil 114 0 

Prejemki iz zmanjšanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 1.506 50 

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -868 -377 

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -207 -77 

Izdatki za dane dolgoročne depozite -20 -50 

Izdatki iz povečanja kratkoročnih danih depozitov in vlog 0 -101 
Izdatki za dokapitalizacijo odvisnih družb -20 -50 
Drugi finančni izdatki -130 0 

Denarna sredstva iz naložbenja 2.153 1.212 
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Denarni tokovi pri financiranju     

Plačane obresti -2.594 -2.681 

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil -4.994 -1.518 

Izdatki iz zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -949 
Denarna sredstva iz financiranja -7.588 -5.148 
      
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih 
ustreznikov  3.406 3.449 

Denarni izid v obdobju  1.563 3.082 

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 4.969 6.531 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  

 
 
 
 

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2014 do 30.9.2014 

 

v 1000 € 
Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek iz 
 prevredno- 

tenja 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice  

(kot odbitna 
postavka) 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 1.1.2014 27.489 18.455 1.875 180 -180 52.815 78 0 100.712 
Celoten vseobsegajoči donos v 
obdobju 0 0 0   0 151 -130 1.018 1.039 
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 1.018 1.018 
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 151 -130 0 21 
Končno stanje 30.9.2014 27.489 18.455 1.875 180 -180 52.966 -52 1.018 101.751 
          

 
 
 

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA DRUŽBE INTEREUROPA d.d. 
od 1.1.2013 do 30.9.2013 

 

v 1000 € Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

REZERVE IZ DOBIČKA 
Presežek iz 
 prevredno- 

tenja 

ZADRŽANI DOBIČEK 

Skupaj 
kapital Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne 
delnice 

Lastne 
delnice  

(kot odbitna 
postavka) 

Preneseni 
čisti posl. 

izid 

Čisti posl.  
izid obrač. 
obdobja 

Začetno stanje 1.1.2013 27.489 18.455 875 180 -180 54.068 0 0 100.887 
Celoten vseobsegajoči donos v 
obdobju 0 0 0   0 -1.264 0 3.258 1.994 
Čisti poslovni izid 0 0 0 0 0 0 0 3.258 3.258 
Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 -1.264 0 0 -1.264 
Končno stanje 30.9.2013 27.489 18.455 875 180 -180 52.804 0 3.258 102.881 
          



     
  

 
 
 
 

2.1. Pojasnila k računovodskim izkazom obvladujoče družbe 
Intereuropa d.d. 

 
 
a) Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
Prihodki od prodaje so bili doseženi v višini 67.598 tisoč €. 
 
Drugi poslovni prihodki (731 tisoč €) predstavljajo prihodke od odprave popravkov in 
odpisov vrednosti terjatev ter dolgov (400 tisoč €), prihodke iz naslova državnih podpor iz  
sofinanciranja projektov in zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto (162 tisoč €), 
prevrednotovalne poslovne prihodke iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev  (145 tisoč 
€) in ostale prihodke (24 tisoč €). 
 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  
 
Tabela 29: Stroški blaga, materiala in storitev družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 
2014  

v 1000  € 
januar – 
september 

2014 

januar – 
september 

2013 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 1.224 1.233 

Stroški storitev v skupini 1.362 1.394 
Stroški storitev (razen v skupini): 47.034 46.281 

direktni stroški 43.046 42.232 
telefonski stroški 123 143 
stroški vzdrževanja 1.236 1.174 
zavarovalne premije 305 377 
stroški izobraževanja 46 17 
ostali stroški storitev 2.279 2.339 

Skupaj  49.620 48.908 
   

 
Stroški dela 
 
Tabela 30: Stroški dela družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 2014 

v 1000  € 
januar – 
september 

2014 

januar – 
september 

2013 
Stroški plač 8.172 9.065 
Stroški pokojninskih zavarovanj 914 1.003 
Stroški ostalih socialnih zavarovanj  591 657 
Drugi stroški dela: 1.865 1.907 

Regres 592 535 
Prevoz in prehrana 1.224 1.316 
Ostali stroški dela 50 57 

Skupaj  11.542 12.632 
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Odpisi vrednosti 
 
Tabela 31: Odpisi vrednosti družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 2014 

v 1000  € 
januar – 
september 

2014 

januar – 
september 

2013 
Amortizacija neopredmetenih sredstev 376 393 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 2.562 2.757 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 5 11 
Odhodki iz naslova popravkov vrednosti (oslabitev) in odpisov 
terjatev  552 1.596 
Skupaj  3.494 4.756 
   

 
 
Drugi poslovni odhodki 
 
Tabela 32: Drugi poslovni odhodki družbe Intereuropa d.d. v obdobju januar – september 2014 

v 1000  € 
januar – 
september 

2014 

januar – 
september 

2013 
Nadomestila za stavbno zemljišče in podobni odhodki 782 787 
Ostali poslovni odhodki 102 146 
Skupaj  885 933 
   

 
 
Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid  
 
Tabela 33: Učinek finančnih prihodkov in odhodkov na poslovni izid družbe Intereuropa d.d. v obdobju 
januar – september 2014 

v 1000  € 
januar – 
september 

2014 

januar – 
september 

2013 
Prihodki od obresti od družb v skupini 81 104 
Prihodki od obresti od drugih  327 370 
Prihodki iz deležev družbah v skupini 959 817 
Prihodki iz deležev v skupaj obvladovani družbi 34 34 
Prihodki iz deležev v drugih družbah 3 4 
Prihodki iz odprave oslabitve posojila v skupini 13 0 
Skupaj finančni prihodki 1.416 1.329 
Odhodki za obresti in drugi odhodki izposojanja -2.633 -2.780 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov drugih finančnih naložb -397 -13 
Neto tečajne razlike -35 -2 
Skupaj finančni odhodki -3.065 -2.795 
Izid financiranja -1.649 -1.466 
   

 
Poslovni izid iz rednega poslovanja v višini 1.139 tisoč € je posledica doseženega 
poslovnega izida iz poslovanja (2.788 tisoč €) in izida financiranja (-1.649 tisoč €). Davek iz 
dobička predstavlja odhodke iz naslova odloženih davkov iz davčne izgube v višini 121 tisoč 
€. 
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b) Pojasnila k IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela 34: Opredmetena osnovna sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014  

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

 Zemljišča in zgradbe 121.973 123.810 
a) Zemljišča 75.373 75.385 
b) Zgradbe 46.600 48.425 

Druge naprave in oprema 1.770 1.993 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 361 59 
Skupaj  124.105 125.862 
   

 
Nižja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je v največji meri posledica stroškov 
amortizacije. 
 
 
Neopredmetena sredstva  
 
Tabela 35: Neopredmetena sredstva družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Dolgoročne premoženjske pravice 1.733 1.918 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 3.649 3.817 
Predujmi za neopredmetena sredstva 16 0 
Skupaj  5.398 5.735 
   

 
 
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil in depozitov   
 
Tabela 36: Dolgoročne finančne naložbe (razen posojil in depozitov) družbe Intereuropa d.d. na dan 
30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Naložbe v delnice in deleže odvisnih družb 47.367 47.347 
Naložba v delež skupaj obvladovane družbe 75 75 
Druge dolgoročne finančne naložbe 1.588 1.801 
Skupaj  49.030 49.223 
   

 
Dokapitalizacija ukrajinske družbe TOV Intereuropa – Ukraina, Kiev je vplivala na povečanje 
vrednosti naložb v odvisne družbe v višini 20 tisoč €, na druge dolgoročne finančne naložbe 
pa  prevrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev po pošteni vrednosti na višjo 
vrednost (181 tisoč €), na zmanjšanje pa je vplivala slabitev finančnih sredstev, vrednotenih 
po nabavni vrednosti (394 tisoč €).  
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Dana posojila, depoziti in vloge 
 
Tabela 37: Dana posojila, depoziti in vloge družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Dolgoročna dana posojila 693 913 
 - odvisnim družbam 623 863 
 - depoziti 70 50 

Kratkoročna dana posojila, depoziti in vloge 9.240 10.851 
 - odvisnim družbam 1.080 1.185 
 - depoziti in vloge 8.160 9.666 

Skupaj  9.933 11.764 
   

 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Tabela 38: Kratkoročne poslovne terjatve družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 527 609 
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini za obresti 165 151 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (razen v skupini) 19.613 20.983 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 457 607 
Druga kratkoročna sredstva 99 25 
Skupaj  20.860 22.375 
   

 

Kapital 
 
Kapital izraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnikov. 
Glede na primerljivi dan poročanja se je njegova udeležba v virih sredstev povečala za eno 
odstotno točko in znaša 43 odstotkov. 
 
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 
 
Tabela 39: Rezervacije in dolgoročno odloženi stroški družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 717 749 
Rezervacije iz naslova tožb 13 54 
Druge rezervacije 4.160 4.160 
Dolgoročno odloženi prihodki  238 229 
Skupaj  5.129 5.192 
   

 
Dolgoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 96.055 tisoč €.   
 
Kratkoročna prejeta posojila in finančni najemi znašajo 3.475 tisoč € in predstavljajo 
kratkoročni del dolgoročnih posojil. 
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Kratkoročne poslovne obveznosti  
 
Tabela 40: Kratkoročne poslovne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 275 265 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 16.175 15.520 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 73 977 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.265 2.231 
Skupaj  18.787 18.994 
   

 
 
Pogojne obveznosti  
 
Tabela 41: Pogojne obveznosti družbe Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 

v 1000 € 30.9.2014 31.12.2013 

Iz bančnih garancij in danih jamstev za družbe v skupini 5.162 7.371 
Iz bančnih garancij in danih jamstev do drugih 6.416 7.416 
Iz naslova tožb 2.000 2.793 
Do D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje 250 250 
Skupaj  13.828 17.830 
   

 

 
Poštena vrednost finančnih inštrumentov 
 
Ravni poštenih vrednosti finančnih inštrumentov 
Glede na izračun njihove poštene vrednosti jih uvrščamo v tri ravni: 
• Raven 1 upošteva neprilagojeno kotirano ceno na delujočem trgu na datum merjenja;  
• Raven 2 upošteva vložke, ki niso kotirane cene, vključene v Raven 1, in jih je mogoče 

neposredno ali posredno opazovati za sredstva ali obveznosti; 
• Raven 3 upošteva neopazovane vložke za sredstvo ali obveznost. 
 
Tabela 42: Ravni poštenih vrednosti v družbi Intereuropa d.d. na dan 30.9.2014 in 31.12.2013 
v 1000 € 30.9.2014 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.449 0 139 1.588 
 31.12.2013 

 Raven 1 Raven 2 Raven 3 Skupaj 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1.268 0 533 1.801 
     

 
Za ostale finančne inštrumente ocenjujemo, da njihove knjigovodske vrednosti odražajo 
pošteno vrednost. 
 
Povezane stranke z družbo so njene odvisne družbe in skupni podvig v obliki skupaj 
obvladovanega podjetja ter ključno ravnateljsko osebje obvladujoče družbe ter odvisnih 
družb. Transakcije na poslovnem in finančnem področju potekajo pod tržnimi pogoji. 
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NA KRATKO … 
 

 
Gospodarska aktivnost na trgih evropskih držav se je v letošnjem letu sprva okrepila, jeseni 
pa so mednarodne institucije začele zmanjševati optimizem v svojih napovedih gospodarskih 
gibanj do konca leta. Blagovni tokovi v državah, kjer poslujejo družbe koncerna Intereuropa, 
so bili v letošnjem letu kljub pozitivnim premikom še vedno umirjeni, v nekaterih državah se 
je gospodarska aktivnost zaradi različnih vzrokov celo znižala (Ukrajina, Hrvaška, Srbija). Na 
poslovanje Intereurope je najbolj vplivalo zmanjšanje povpraševanja po carinskih storitvah 
po lanskem vstopu Hrvaške v EU, pojemanje blagovnih tokov na ozemlju Ukrajine zaradi 
političnih zaostritev, delno pa tudi naravne katastrofe v Sloveniji, Srbiji in BiH (žled, poplave).  
Na naših trgih logističnih storitev smo se soočali z vse ostrejšo cenovno konkurenco in ji 
skušali kljubovati z izboljšavami storitev, pri čemer je v zadnjih obdobjih pomembno vlogo 
igralo postopno uvajanje in nadgradnja integrirane informacijske rešitve na področju 
skladiščnega poslovanja in storitev kopenskega prometa. Po obsegu blaga in številu pošiljk 
smo bili uspešnejši kot v letu 2013, še posebno na področju pomorskega kontejnerskega 
prometa. Prodajne aktivnosti smo usmerjali v kupce, ki znajo ceniti kakovost in zanesljivost 
storitev, kar je v razmerah izjemno slabe finančne discipline zelo zahtevno. 
 
V devetih mesecih leta 2014 smo v koncernu Intereuropa s prodajo storitev ustvarili 106,4 
milijonov € prihodkov, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2013. Upad 
smo beležili pri storitvah s področja kopenskega prometa, pri čemer sta najpomembnejšo 
vlogo igrala vstop Hrvaške v Evropsko unijo ter nestabilne razmere v Ukrajini. Po 
pričakovanjih smo v devetmesečnem obdobju na Hrvaškem in v Sloveniji iz naslova carinskih 
storitev beležili le še tretjino prodaje iz enakega obdobja v 2013. Na Hrvaškem so se zaradi 
pritiskov konkurence zniževale prodajne cene storitev cestnega prometa, kar je vplivalo na 
nižanje prihodka tudi pri teh storitvah. Naša ukrajinska družba, ki se ukvarja predvsem z 
organiziranjem železniških in izvajanjem cestnih prevozov, pa je zaradi krčenja blagovnih 
tokov preko Ukrajine v devetih mesecih leta 2014 beležila 39 odstotkov nižjo prodajo glede 
na enako obdobje v 2013.  
S prodajo storitev s področja logističnih rešitev smo dosegli enako raven prodaje kot v letu 
2013, medtem ko smo pri storitvah interkontinentalnega prometa zabeležili 2-odstotno rast 
in tako skorajda dosegli načrtovano raven prodaje. Rast na tem področju smo dosegli 
predvsem na storitvah organizacije pomorskih kontejnerskih prevozov, kjer smo obdelali za 
60 odstotkov več kontejnerjev kot v primerljivem obdobju lani in dosegli 22-odstotno rast 
prihodkov od prodaje ter za 20 odstotkov presegli načrtovano raven.  
 
Na izid iz poslovanja je poleg skromnejših prihodkov od prodaje (Ukrajina, Hrvaška, 
Makedonija) imela vpliv tudi nekoliko spremenjena struktura produktov v matični družbi, 
zaradi česar smo beležili višji delež direktnih stroškov. Na odmik od načrtovane ravni izida iz 
poslovanja je vplivalo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo občutno 
višje od načrtovanih odhodkov iz naslova neuveljavljenega davka na nepremičnine v 
slovenskem delu koncerna. Na ravni koncerna smo ustvarili 9,2 milijona € poslovnega 
izida pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter 4,2 milijonov € dobička iz 
poslovanja.  
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Izid financiranja je znašal -3,6 milijona € in je bil nekoliko slabši od načrtovanega zaradi 
negativnih tečajnih razlik v višini 0,9 milijona €, ki so bile v večini posledica padca vrednosti 
ukrajinske valute. Čisti dobiček je tako ob koncu obdobja znašal 0,4 milijona €.  
 
Neto finančni dolg je bil na zadnji dan septembra za 6 odstotkov nižji kot ob koncu leta 
2013 in je znašal 86,3 milijona €. 
 
Videti je, da bodo zaostrene tržne razmere, še posebno dogajanje v Ukrajini, vplivale na 
uresničitev zastavljenih ciljev za leto 2014, med katerimi je najbolj ključen ohranjanje 
prihodkov na ravni lanskega leta ob izboljšanju profitabilnosti prihodkov. Zato si bomo še 
naprej prizadevali učinkovito tržiti logistične storitve in ustvarjati vitko organizacijo poslovnih 
procesov. V tem duhu smo v novembru sprejeli nov strateški načrt za obdobje 2015-2019, v 
katerem smo ponovno opredelili osnovna vodila, strategije in cilje na naslednje petletno 
obdobje. Uresničevanje poslovne vizije »biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev« 
temelji na razvoju logističnih produktov, obvladovanju kupcev, geografski prisotnosti ter 
učinkovitem upravljanju koncerna.  
 
 
 
 
       INTEREUROPA d.d. 
       predsednik uprave 
       mag. Ernest Gortan 

 


