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POUDARKI V POSLOVANJU SKUPINE LUKA KOPER 

 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 32.540.010 36.135.574 90 

Stroški poslovanja 26.668.348 27.449.783 97 

EBIT 5.871.662 8.685.790 68 

Poenostavljen denarni tok (EBITDA)  11.199.736 13.257.295 84 

Čisti dobiček 2.891.350 8.384.014 34 

 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - dec. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

Bilančna vsota  573.058.421 556.610.483 103 

Dolgoročna sredstva 538.587.766 509.161.405 106 

Kratkoročna sredstva 34.470.654 47.449.079 73 

Dolgoročni viri 441.814.434 427.534.916 103 

Kratkoročni viri 131.243.986 129.075.567 102 

 

Kazalniki 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Čista donosnost kapitala (ROE)  3,69% 9,99% 37 

Čista donosnost sredstev (ROA) 2,05% 7,19% 29 

Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja 
(ROS) 

18,04% 24,04% 75 

EBITDA marţa 34,42% 36,69% 94 

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 18.831 19.791 95 

Čisti dobiček na zaposlenega (v EUR) 2.621 7.756 34 

 

PODATKI O DELNICI 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 

Število delnic 14.000.000 14.000.000 

Enotni tečaj delnice konec obdobja (v evrih) 19,03 62,10 

Čisti dobiček na delnico EPS (v evrih)* 0,21 0,60 

Razmerje med trţno ceno in dobičkom na delnico (P/E) 92,71 124,22 

Knjigovodska vrednost delnice 21,17 23,39 

Razmerje med trţno ceno in  
knjigovodsko vrednostjo delnice ( P/B) 

0,90 2,63 

* Čisti dobiček obračunskega obdobja Luke Koper, d.d. / število izdanih delnic 
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SPLOŠNI PODATKI 

 

UVODNO POJASNILO 

 
Objava poročila o poslovanju Skupine Luka Koper in druţbe Luka Koper, d.d., Vojkovo 
nabreţje 38, v prvih treh mesecih leta 2009 je v skladu s Pravili borze (23. in 26. člen), 
Priporočili javnim druţbam za obveščanje in ostalo veljavno zakonodajo.  
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju druţbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper v 
obdobju januar – marec 2009 je na vpogled na sedeţu druţbe Luka Koper, d.d., Vojkovo 
nabreţje 38, 6501 Koper in na spletni strani druţbe www.luka-kp.si, in sicer od 29. maja 
2009 dalje. 
 
Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, druţba 
sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. 
 

PREDSTAVITEV SKUPINE LUKA KOPER 

 
Obvladujoča druţba Skupine Luka Koper je druţba Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, 
d.d., s sedeţem v Kopru. 
 

Ime druţbe  Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška druţba 

Skrajšano ime druţbe Luka Koper, d.d. 

Sedeţ druţbe  Vojkovo nabreţje 38, Koper 

 Telefon:  05 66 56 100 

 Faks:       05 63 95 020 

 Elektronska pošta: portkoper@luka-kp.si 

  Spletna stran:        www.luka-kp.si 

Vpis v sodni register  Okroţno sodišče v Kopru pod vloţno številko 066/10032200 

Matična številka 5144353 

Davčna številka  SI 89190033 

Osnovni kapital druţbe  58.420.964,78 evrov 

Število delnic 14.000.000 navadnih kosovnih delnic 

Kotacija delnic Ljubljanska borza, d.d., prva borzna kotacija 

Oznaka delnice  LKPG 

Predsednik uprave Robert Časar 

Predsednik nadzornega sveta Boris Popovič 

Število druţb vključenih v konsolidacijo  11 

Osnovna dejavnost Luke Koper, d.d. Storitveno podjetje; pristaniški in logistični sistem 

Dejavnost v Skupini Luka Koper Različne storitvene dejavnosti 

 
 

http://www.luka-kp.si/
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ORGANIZIRANOST SKUPINE LUKA KOPER NA DAN 31.3.2009 

 
Skupino Luka Koper poleg obvladujoče druţbe  Luka Koper, d.d. sestavljajo odvisne druţbe v 
Sloveniji in tujini. V skupini povezujemo pristaniško dejavnost z vse bolj razvejanimi 
logističnimi storitvami.  
 
Razvijamo štiri skupine dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo: 
 

 osnovna pristaniška dejavnost in logistične storitve, 

 zaledni terminali, 

 ekološka dejavnost, 

 ostale dejavnosti. 
 
Spremembe v sestavi Skupine Luka Koper so bile obdobju januar – marec 2009 naslednje: 
 
Uprava Luke Koper d.d. je v januarju 2009 sprejela sklep o konverziji posojil v lastniška 
deleţa v pridruţenih druţbah Adriasole, d.o.o., in Ecoporto Koper, d.o.o.  S konverzijo posojil 
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v lastniška deleţa se je spremenil tudi deleţ Luke Koper, d.d. v osnovnem kapitalu obeh 
druţb na 98 odstotkov.  
 
Skupščina druţbe TOC, d.o.o., je v decembru 2008 sprejela sklep o dokapitalizaciji druţbe z 
vplačilom osnovnega vloţka druţbenika Insol, d.o.o. Z dejanskim prenosom stvarnega vloţka 
v druţbo se je po sklepu sodišča z dne 2. februarja 2009 spremenil tudi deleţ Luke Koper, 
d.d., v osnovnem kapitalu te odvisne druţbe z 68,13 odstotka na 50,81 odstotka. 
 

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN VODENJA 

 

Uprava druţbe Luka Koper, d.d. 
 
Uprava druţbe Luka Koper, d.d., je štiričlanska. Na dan 31. marec 2009 je delovala v sestavi: 
 

 Robert Časar, predsednik uprave, 

 mag. Aldo Babič, namestnik predsednika uprave, 

 mag. Marjan Babič, član uprave, 

 mag. Boris Marzi, član uprave – delavski direktor. 
 

Člani uprave so nastopili petletni mandat jeseni leta 2005, z izjemo Borisa Marzija, ki ga je 
nadzorni svet imenoval za člana uprave – delavskega direktorja z 22. aprilom 2008, potem 
ko je na predlog sveta delavcev Luke Koper, d.d., nadzorni svet 9. aprila 2008 odpoklical 
dotedanjega delavskega direktorja in člana uprave Pavla Krumenakerja. 
 
Nadzorni svet druţbe Luka Koper, d.d.  
 
Predstavniki kapitala: 
 

 Boris Popovič, predsednik, izvoljen na predlog občinskega sveta Mestne občine Koper, 

 Olga Franca, namestnica predsednika, izvoljena na predlog Republike Slovenije, 

 Metod Mezek, član, izvoljen kot predstavnik drugih delničarjev, 

 Marko Valentinčič, član, izvoljen na predlog skladov Republike Slovenije, 

 Bojan Zadel, član, izvoljen na predlog Republike Slovenije. 
 
Predstavniki zaposlenih: 
 

 Orjano Ban*, član, predstavnik delavcev, 

 Boris Bradač*, član, predstavnik delavcev, 

 Nebojša Topič, član, predstavnik delavcev. 
 
* Orjano Ban in Boris Bradač sta z mesta člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, odstopila 30. marca 
2009. Oba sta kot razlog navedla osebne razloge. 
 

Svet delavcev je 8. aprila 2009 za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvolil Mladena 
Jovičiča in Stojana Čeparja.  
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009 

 

Januar 
Dne 30. januarja 2009 je nadzorni svet na prvi redni seji v letošnjem letu soglašal s 
poslovnim načrtom za leto 2009, ki je odraz zaostrenih svetovnih gospodarskih razmer. 
 
Za namestnico predsednika nadzornega sveta je bila na seji nadzornega sveta 30. januarja 
2009 imenovana Olga Franca. Pred tem je to funkcijo opravljal Marjan Bezjak, ki je 23. 
decembra 2008 odstopil zaradi izvolitve v drţavni zbor. 
 

Februar 
13. februarja 2008 smo na zaključenem podaljšanem prvem pomolu privezali prvo ladjo, ki je 
razloţila in naloţila skupno 2.252 kontejnerskih enot. 
 
Marec 
Odbor za indekse Ljubljanske borze je skladno z Navodili za indekse, kriterije likvidnosti, 
tečajnico in druge statistike dne 3. marca 2009 opravil revizijo indeksov SBI20 in SBI TOP. 
Na podlagi kriterijev za vključitev delnic v indekse, delnica LKPG od 1. aprila 2009 ne bo več 
vključena v Slovenski blue chip indeks – SBI TOP. Vzrok za izključitev delnice LKPG iz 
omenjenega indeksa je neizpolnjevanje enega izmed treh kriterijev, ki jih predpisujejo.  
 
Na 15. seji skupščine druţbe Luka Koper, d.d., dne 20. marca 2009, so se delničarji seznanili 
z odstopom Marjana Bezjaka z mesta člana v nadzornem svetu druţbe ter imenovali 
posebnega revizorja, ki bo preveril posle druţbe Luka Koper, d.d. Na seji je bilo prisotnih več 
kot deset milijonov od skupaj štirinajst milijonov delnic in s 95-odstotno večino so delničarji 
za posebnega revizorja izbrali revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane. 
 
30. marca 2009 sta z mesta člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d., odstopila Orjano Ban 
in Boris Bradač, oba predstavnika delavcev. 
 
 
 

POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

 
Svet delavcev je 8. aprila 2009 za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Luke Koper, 
d.d., izvolil Mladena Jovičiča in Stojana Čeparja. 
 
Uprava Luke Koper, d.d. je v Tokiu podpisala pogodbo z japonsko korporacijo Mitsubishi za 
dolgoročni najem rezervoarjev za pretovor alkoholov, predvsem metanola in etanola. 
Pričetek gradnje terminala za alkohole na severnem delu prvega pomola je predviden v 
mesecu maju. Celotna naloţba, ki vključuje tudi izgradnjo nove obale, šestih rezervoarjev 
kapacitete 31.360 m3 ter vso infrastrukturo za sprejem in odpremo, je ocenjena na 15 
milijonov evrov, zaključena pa bo do konca prvega kvartala 2010. 
 
Dne 6. maja 2009 je član nadzornega sveta druţbe Luka Koper, d.d., Metod Mezek, prodal 
150 delnic z oznako LKPG v skupni vrednosti 3.331,00 evrov. Po sklenitvi navedenega posla 
Metod Mezek ni več lastnik delnic z oznako LKPG. 
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POSLOVNO POROČILO 

 

ANALIZA USPEŠNOSTI  POSLOVANJA SKUPINE LUKA KOPER 

 
V Skupini Luka Koper smo v obdobju januar – marec 2009 negativne vplive svetovne 
finančne krize občutili prek nekoliko zmanjšanega pretovora, predvsem avtomobilov in 
generalnih tovorov. Zmanjšani pretovor se zrcali na doseţenih prihodkih Skupine Luka Koper, 
kjer smo ustvarili 32,5 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je 10 odstotkov manj kot 
v enakem obdobju lanskega leta. 
 
V nadaljevanju tega poročila je v poglavju Ladijski pretovor predstavljena podrobnejša 
analiza doseţenega ladijskega pretovora po posameznih trgih in blagovnih skupinah. 
 
Stroški poslovanja Skupine Luka Koper so v prvih treh mesecih leta 2009 znašali 26,7 
milijona evrov in so od stroškov poslovanja v enakem lanskem obdobju niţji za 3 odstotke.  
 
Stroški materiala so se v primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem zniţali za 17 
odstotkov, predvsem na račun niţjih stroškov energije in stroškov materiala za vzdrţevanje 
objektov in opreme. 
 
Stroški storitev so znašali 7,8 milijona evrov in so bili niţji v primerjavi z realizacijo 
obdobja januar – marec 2008 za 27 odstotkov. Tretjina stroškov storitev predstavljajo stroški 
izvajalcev pristaniških storitev, ki so se v primerjavi z lanskim obdobjem zniţali za 35 
odstotkov. Niţji obseg pretovora pomeni tudi zmanjšanje obsega dodatnih aktivnosti ter 
optimizacijo notranjega transporta in razporeditve blaga po pristanišču.  
 
Nova obveznost plačila koncesijske dajatve drţavi je v obdobju januar – marec 2009 
povečala stroške storitev za 977 tisoč evrov.  
 
Stroški dela so za 18 odstotkov višji od realizacije prvega kvartala 2008, predvsem na 
račun podpisa nove kolektivne pogodbe v oktobru 2008. Na rast je vplivalo tudi 2 odstotka 
večje število zaposlenih.  
 
Povečana amortizacija v znesku 5,4 milijona evrov pomeni 17-odstotno povečanje in je 
odraz intenzivnega vlaganja v preteklih letih.  
 
Poslovni izid iz poslovanja je v obdobju januar – marec 2009 znašal 5,87 milijonov evrov, 
kar je 32 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. EBITDA smo realizirali v 
višini 11,2 milijona evrov in je 16 odstotkov niţji od realiziranega v obdobju januar – marec 
2008.  
V Skupini Luka Koper smo v prvem kvartalu leta 2009 realizirali neto finančne odhodke v 
višini 2,5 milijona evrov. Na to so najbolj vplivali odhodki za obresti za najeta posojila, ki so 
se povečali zaradi intenzivnih naloţbenih dejavnosti, ki jih deloma financiramo s povečano 
izpostavljenostjo do bank.  
 
Čisti poslovni izid je bil doseţen v višini 2,9 milijona evrov in je od čistega poslovnega izida 
realiziranega v obdobju januar – marec 2008 niţji za 66 odstotkov. 
 
Celotna sredstva Skupine Luka Koper so na dan 31. marec 2009 znašala 573 milijonov 
evrov, kar je 3 odstotke več kot konec leta 2008. 
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Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi predstavljajo opredmetena 
osnovna sredstva, ki znašajo 384,7 milijonov evrov, in dolgoročne finančne naloţbe matične 
druţbe v skupaj obvladovane in pridruţene druţbe ter druge naloţbe v vrednostne papirje in 
deleţe.  
 
Med kratkoročnimi sredstvi so se na zadnji dan obravnavnega obdobja glede na stanje 
konec leta 2008 najbolj zmanjšale kratkoročne finančne naloţbe. Na višino kratkoročnih 
finančnih naloţb vpliva konverzija kratkoročnih posojil v lastniške deleţe v odvisnih druţbah 
Ecoporto Koper, d.o.o. in Adriasole, d.o.o. 
 
Intenzivna investicijska dejavnost in financiranje le-te s povečano zadolţenostjo do bank je 
vplivala tudi na kazalce zadolţenosti na dan 31. marec 2009. Razmerje med finančnimi 
obveznostmi in kapitalom je bilo na zadnji dan leta 2008 0,65, medtem ko je bilo konec 
marca 2009 0,67. 
 
Vsi zgoraj našteti dejavniki so vplivali na višino in obseg denarnih tokov. S poslovno 
dejavnostjo je Skupina Luka Koper ustvarila 13,7 milijona evrov denarnega toka.  
 
Tabela 1: Pregled denarnih tokov v obdobju januar – marec  
 

  2009 2008 

Prebitek prejemkov pri poslovanju  13.686.500 -1.834.741 

Prebitek izdatkov pri naloţbenju -26.736.633 -26.024.031 

Prebitek (prejemkov) izdatkov pri financiranju 6.701.927 26.702.891 

Denarni izid v obdobju  -6.348.206 -1.155.881 

 
Preseţek denarnih tokov iz poslovne dejavnosti in prejetih sredstev iz naloţbenja smo 
uporabili za plačilo obresti za prejete kredite ter za naloţbene aktivnosti, manjkajoča 
sredstva pa povečujejo izpostavljenost do bančnega sistema. Celotna zadolţenost Skupine 
Luka Koper se je povečala za 8,9 milijona evrov oz. za 4,4 odstotka glede na stanje na dan 
31. december 2008. 
 
Rezultati poslovanja v prvem kvartalu leta 2009 kaţejo na to, da je Skupina Luka Koper 
uspešno izvajala zastavljen poslovni načrt. Skupna količina pretovorjenega blaga je za 1 
odstotek presegla načrtovano. Ob tem, da poslovni prihodki sledijo načrtovanim, stroški 
poslovanja pa so niţji, je posledično poslovni izid iz poslovanja presegel načrtovanega. 
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UPRAVLJANJE  FINANČNIH TVEGANJ 

 
Na ravni Skupine Luka Koper sistematično spremljamo in upravljamo vse relevantne oblike 
tveganj. Izpostavljenost Skupine Luke Koper ključnim, prepoznanim oblikam finančnih 
tveganj se v obdobju januar – marec 2009 ni pomembno spremenila glede na preteklo 
obdobje poročanja. 
 
Tabela 2: Pregled finančnih tveganj z oceno izpostavljenosti in s sprejetimi ukrepi za njihovo 
obvladovanje  
 

Vrsta 
tveganja 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj 

Tveganje 
spremembe 
poštene 
vrednosti 

Z diverzificiranim portfeljem trţnih vrednostnih papirjev in dosledno analizo 
občutljivosti finančnih naloţb po pošteni vrednosti, ohranjamo tveganje 
spremembe poštene vrednosti na razmeroma nizki ravni. 

Tveganje 
spremembe 
obrestne 
mere 

Zaradi specifičnega dogajanja na globalnih finančnih trgih in padajočega 
trenda gibanja variabilnih obrestnih mer, na katere so vezane finančne 
obveznosti Skupine Luka Koper, bo Skupina trenutek dolgoročne obrestne 
zaščite skušala prilagoditi najugodnejšim razmeram na trgu. 

Tveganje 
spremembe 
deviznega 
tečaja 

Bistveno zniţanje deleţa terjatev do kupcev v ameriških dolarjih, predvsem v 
matični druţbi, se je nadaljevalo tudi v prvem kvartalu letošnjega leta, kjer je 
upadel iz 4,76 odstotkov konec leta 2008 na 1,35 odstotkov 31. marca 2009. 

Likvidnostno 
tveganje 

Poleg vloge nosilca odgovornosti za izterjavo izvornih terjatev je v času 
finančne krize znotraj Finančne sluţbe vzpostavljena dodatna centralizirana 
aktivnost upravljanja terjatev z vidika celotnega podjetja. 

Kreditno 
tveganje 

Značilna struktura kupcev nam omogoča poslovanje z uravnoteţenim številom 
večjih špediterjev in agentov. Za naše poslovanje je posebna specifična 
zastavna pravica na skladiščeno blago. Nekatere vrste terjatev imamo 
zavarovane z varščinami, dana posojila pa z bianco menicami in drugim 
(ne)premičnim premoţenjem. Upravljanje terjatev do kupcev je urejeno na 
celovit način v Finančni sluţbi. 

Tveganje 
ustrezne 
kapitalske 
strukture 

Skupina Luka Koper je v prvem kvartalu leta 2009 minimalno povečala obseg 
zadolţenosti. Izboljšala se je struktura dolţniških sredstev po ročnosti, in sicer 
v korist dolgoročnih virov. 
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LADIJSKI PRETOVOR 

 

Skupna količina pretovorjenega blaga v prvem kvartalu leta 2009 je znašala 3.712.353 ton, 
kar je v primerjavi z načrtovano količino za 1 odstotek več, v primerjavi z istim obdobjem 
lanskega leta pa za 9 odstotkov manj.  
 
Graf 1: Ladijski pretovor v obdobju januar – marec 2009 in januar – marec 2008 

 
Struktura pretovora po blagovnih skupinah  
 
Vozila 
V skladu s splošnim trendom v svetu, tudi v koprskem pristanišču občutimo največji padec 
pretovora na področju avtomobilov. Teh je bilo v prvem kvartalu 62.333 enot, kar je za 62 
odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Kljub temu velja izpostaviti dejstvo, da nam je 
uspelo v tem času pridobiti nekaj novih poslov in da so ostale luke v Mediteranu zabeleţile še 
večji padec. 
 
Graf 2: Pretovor avtomobilov v prvem kvartalu leta 2007, 2008 in 2009 (v kos) 
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Kontejnerji  
V prvih treh mesecih kontejnerski pretovor ni utrpel velikega upada prometa v primerjavi z 
istim obdobjem lani, saj smo pretovorili 85.867 TEU v primerjavi z lanskim pretovorom 
86.272 TEU.  
 
Graf 3: Pretovor kontejnerjev v prvem kvartalu leta 2007,2008 in 2009 (v TEU) 

 
Generalni tovori 
Upad  pretovora je opazen predvsem pri generalnih tovorih, ki so povezani z avtomobilsko 
industrijo (coilsi in ostali ţelezovi proizvodi), kar je posledica zmanjšanih naročil tovarn. V 
drugi polovici letošnjega leta pričakujemo ponovni porast prometa v tem segmentu. 
 
Nasprotno je pri pretovoru lesa in sadja zaznati povečan pretovor. Koprsko pristanišče je v 
tej sezoni postalo pomemben distribucijski center za odpremo sadja in zelenjave iz Egipta in 
Izraela, večinoma direktno do kupcev po vsej Evropski uniji. 
Kljub zmanjšanem povpraševanja po lesu iz zalivskih drţav, smo uspeli primanjkljaj 
nadoknaditi na trţiščih severne Afrike.  
 
Tekoči tovori  
Terminal tekočih tovorov se uveljavlja kot največji distribucijski center za letalsko gorivo za 
Juţno Evropo, zaradi česar je pretovor v porastu.  
 
Vzpostavlja se tudi distribucijski center za metanol, ki bo operativen v prvem kvartalu leta 
2010. 
 
Suhi razsuti tovori 
Na premogovnem terminalu je v prvem kvartalu letošnjega leta opazno zmanjšanje 
pretovora ţelezove rude in premoga glede na lansko leto. Krizo je bilo občutiti ţe v zadnjem 
kvartalu leta 2008, ki se odraţa na 20 odstotnem zmanjšanju proizvodnje električne energije 
v Italiji, kamor je namenjen premog. Zmanjšanje ţelezove rude je povezano s krizo v 
jeklarski industriji, zmanjšano produkcijo avtomobilske industrije in gradbeništva.  
 
Na terminalu za sipke tovore smo v prvem kvartalu pričeli s pretovorom sladkorja, pretovor 
soje pa je na ravni pričakovanega. Upad je čutiti pri pretovoru ţit, predvsem zaradi 
nestabilnih cen na svetovnem trgu. Ravno tako je zaradi svetovne gospodarske krize čutiti 
upad pri pretovoru vseh mineralov.  
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Graf 4: Struktura pretovora po blagovnih skupinah v obdobju januar – marec 2009 

 
 

 
V strukturi pretovora imajo prevladujoči deleţ sipki in razsuti tovori. Primerjalno glede na 
enako obdobje lanskega leta se je povečal deleţ tekočih tovorov, in sicer na račun niţjega 
deleţa pretovora avtomobilov.  
  
Graf 5: Struktura ladijskega pretovora po trgih v obdobju januar – marec 2009 

 
Tudi v obdobju januar – marec 2009 sta bili dve tretjini pretovora v tranzitu. Deleţ pretovora 
namenjenega za slovenski trg je znašal 31 odstotkov in je za 2 odstotni točki večji kot v 



Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2009 

12 

enakem obdobju lanskega leta. Deleţ pretovora za avstrijsko trţišče je v primerjavi z lanskim 
obdobjem niţji zaradi manjšega pretovora ţelezove rude.  
 

NALOŢBENA POLITIKA 

 
Tudi v letu 2009 nadaljujemo z investicijskim ciklusom v ključno pristaniško infrastrukturo. 
Skupina Luka Koper je v obdobju januar – marec 2009 uresničila naloţbe v osnovna sredstva 
v vrednosti 31,9 milijonov evrov oziroma 98 odstotkov poslovnih prihodkov.  
 
Preteţni del investicij smo izpeljali v krovni druţbi Luka Koper, d.d., in sicer za 23 milijonov 
evrov. V polnem teku je ureditev zalednih površin in nabava novih dvigal na kontejnerskem 
terminalu, izgradnja druge faze skladiščnega objekta za avtomobile in izgradnja terminala za 
alkohole. 
 
NALOŢBE V OSNOVNO DEJAVNOST 
 
Nabava mostnega dvigala na premogovnem terminalu 
Za obvladovanje obstoječih razkladalnih kapacitet kot tudi za njegovo širitev, je bila nujna 
dopolnitev in posodobitev tehnološke opreme. Celoten raztovor razsutega tovora se izvaja z 
dvema mostnima dvigaloma, od katerih je eno dvigalo v obratovanju ţe od leta 1991. 
 
Nabava novega mostnega dvigala nam zagotavlja manjše izpade in zastoje pri opravljanju 
tehnoloških postopkov ter omogoča sočasno opravljanje nakladanja in razkladanja ladij.  
 
Nabava vrtljivega luškega dvigala na terminalu sipkih tovorov 
Vrtljivo luško dvigalo sluţi pretovoru krmil v skladiščni hali ter ostalih sipkih tovorov v 
skladišče ali direktno na vozila. Z nabavo novega dvigala smo nadomestili staro, ki je zaradi 
zastarele konstrukcije in nezanesljivih pogonskih sklopov le s teţavo zagotavljalo zahtevane 
razkladalne kapacitete.  
 
Skladiščni objekt za avtomobile 
Na terminalu za avtomobile se nadaljuje gradnja skladiščnega objekta za avtomobile. 1A faza 
je zaključena, 1B faza pa je v bistvu nadaljevanje izgradnje skladiščne površine za pridobitev 
pokritega parkirišča.  
Posebnost novega dela garaţe so tudi tiri, ki nam omogočajo tako rekoč direktno 
manipulacijo v skladiščni objekt za avtomobile. Rolete na juţni in zahodni strani skladiščnega 
objekta pa zmanjšujejo zunanje vplive na skladiščene avtomobile.  
Z investicijo bomo lahko ponudili višji nivo storitev, ki ga bolj prestiţne znamke zahtevajo, 
zaradi česar so lahko naše storitve tudi boljše ovrednotene. Predviden zaključek 1B faze je 
oktober 2009.  
 
NALOŢBE V PRISTANIŠKO INFRASTRUKTURO 
 
Prvi pomol: nova obala je dobila uporabno dovoljenje 
Ministrstvo za okolje in prostor je 3. februarja 2009 izdalo odločbo za obratovanje še za 
dodatnih 96 metrov novozgrajene kontejnerske obale. S tem je investicija v podaljšanje 
kontejnerske obale na prvem pomolu tudi formalno zaključena. Ob novem privezu je le nekaj 
dni pozneje pristala prva ladja za prevoz kontejnerjev, ki opravlja redni servis med Daljnim 
Vzhodom in Jadranom. Ob pristanku je v Kopru naloţila in razloţila skupno 2.252 
kontejnerskih enot.  
 



Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2009 

13 

Jeseni 2008 smo pričeli z izgradnjo zaledne konstrukcije novega veza, ki bo dokončana konec 
meseca maja. Z zapiranjem lagun v zaledju novega pomola bomo pridobili dodatne 
skladiščne površine, s katerimi bomo reševali problem pomanjkanja skladiščnega prostora za 
polne kontejnerje in izziv odlaganja ladijskih pokrovnic.  
 
NALOŢBE V RAZVOJ: ZALEDNI TERMINALI  
 
Evropski distribucijski center v Seţani  
V letu 2009 bomo večino naloţbenih sredstev namenili za ureditev platoja ob obstoječih 
objektih, ureditev hidrantov in protipoţarne infrastrukture ter nekaj vzdrţevalnih del na 
objektih.  Investirali bomo tudi v mehanizacijo, pretovorne naprave in drugo opremo.  
 
Končujemo skladiščno-poslovne prostore, katerih površina znaša okoli 10 tisoč m2. 
V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za naslednjih 35 tisoč m2 na območju Seţana 
zahod, kjer imamo moţnost zgraditi štiri objekte. Najprej bomo začeli graditi objekt, ki bo 
namenjen teţkim tovorom, saj se nahaja v bliţini ţeleznice.  
 
Kontejnerski terminal in logistični center v Aradu  
Drţavi Bolgarija in Romunija predstavljata velik potencial za nove posle z koprskim 
pristaniščem in seţanskim terminalom. Terminal v Romuniji bomo odprli konec meseca maja. 
Gre za sodoben intermodalni ţelezniški terminal zraven mesta Arad in ob ţelezniškem 
mejnem prehodu med Madţarsko in Romunijo.  
 
Namen terminala je vzpostavitev intermodalne povezave med Koprom in Seţano ter 
romunskim trgom na drugi strani. Gre za revolucionaren sistem, saj prvi v Romuniji 
ponujamo ţelezniški servis, ki je alternativa kopenskemu cestnemu prometu. 
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PODATKI O DELNICAH IN LASTNIŠTVU 

 
Konec marca je imela druţba 14.811 delničarjev oziroma za 7 odstotkov več kot leto prej. Na 
zadnji dan je imelo 10 največjih delničarjev v lasti 76,05 odstotkov vseh delnic Luke Koper, 
d.d. Največji lastnik ostaja Republika Slovenija, ki ima v lasti 51-odstotni deleţ. 
 
Tabela 3: Deset največjih delničarjev na dan 31. marec 2009  
 

Zap. 
Št. 

Naziv  delničarja Naslov delničarja 
Število 
delnic 

Deleţ 
glasovalnih 

pravic 

1. REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana 7.140.000 51,00% 

2. 
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA 
DRUŢBA, D.D. 

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana 1.557.857 11,13% 

3. KAPITALSKA DRUŢBA, D.D. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana 713.276 5,09% 

4. MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 466.942 3,34% 

5. 
KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD 
FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŢB 

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana 152.942 1,09% 

6. KD ID, DELNIŠKA ID, D.D. Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana 149.882 1,07% 

7. PERSPEKTIVA FT, D.O.O. Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 140.895 1,01% 

8. 
ADRIATIC SLOVENICA D.D. 
KOPER,KRITNO PREMOŢENJE 

Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper 116.306 0,83% 

9. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana 104.756 0,75% 

10. 
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD 
TRIGLAV STEBER I 

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 104.724 0,75% 

SKUPAJ DESET NAJVEČJIH DELNIČARJEV 10.647.580 76,05% 

SKUPAJ VSE DELNICE 14.000.000 100,00% 
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Graf 6: Lastniška struktura Luke Koper, d.d., dne 31. marec 2009 
 

 
 
 
 
 
 
Lastništvo delnic članov nadzornega sveta in članov uprave  

Dne 31. marca 2009 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti naslednji člani nadzornega 
sveta: 
 

Boris Bradač  357 

Metod Mezek  150 

Marko Valentinčič 100 

Nebojša Topić 9 

 
30. marca 2009 sta z mesta člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d. odstopila Orjano Ban in 
Boris Bradač, oba predstavnika delavcev. Svet delavcev Luke Koper, d.d. je zato 8. aprila 
2009 izvolil dva nova predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu, in sicer Mladena Jovičiča 
in Stojana Čeparja. Na dan 31. marec 2009 je bil v nadzornem svetu Luke Koper, d.d. samo 
en predstavnik zaposlenih, in sicer Nebojša Topić. 
 
Delnice Luke Koper, d.d., so imeli dne 31. marec 2009 naslednji člani uprave: 
 

Marjan Babič, član uprave 928 

Boris Marzi, član uprave – delavski direktor 100 

 
Predsednik uprave in namestnik predsednika uprave nista imela v lasti delnic druţbe. 
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Gibanje vrednosti delnice LKPG 
 
Tabela 4: Pomembnejši podatki o delnici LKPG 
 

 2009 2008 

Število izdanih delnic na dan 31. marec 14.000.000 14.000.000 

navadne delnice 14.000.000 14.000.000 

Trţna kapitalizacija na dan 31. marec (v mio evrov) 266,42 869,40 

Promet (vsi posli) v obdobju januar - marec (v mio evrov) 1,837 14,698 

Najniţji enotni tečaj obdobja januar - marec (v evrih) 18,80 62,10 

Najvišji enotni tečaj obdobja januar - marec (v evrih) 25,50 89,97 

Enotni tečaj na dan 31. marec (v evrih) 19,03 62,10 

 
V prvem kvartalu letošnjega leta je povprečni enotni tečaj delnice Luke Koper, d.d. znašal 
22,59 evrov, sicer pa se je njena vrednost v tem obdobju gibala med 19 evri in 26 evri. Pri 
tem je bilo sklenjenih 1.147 borznih poslov in poslov s sveţnji, skupni promet za to obdobje 
pa je dosegel 1.837.125 evrov. Ob tem je lastništvo zamenjalo 82.373 delnic. Najvišji tečaj, 
po katerem so bili sklenjeni posli je znašal 25,99 evrov, najniţji pa 18,64 evrov. V primerjavi 
z enakim obdobjem lanskega leta je delnica izgubila 69 odstotkov vrednosti, medtem ko se 
je v primerjavi s tečajem ob koncu leta 2008 pocenila za 9 odstotkov. 
 
Graf 7: Prikaz gibanja vrednosti indeksa SBI 20 in LKPG v obdobju januar – marec 2009 
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Graf 8: Prikaz gibanja vrednosti LKPG in dnevnega prometa v obdobju januar – marec 2009 

 
 
Dividendna politika 

Luka Koper, d.d., za izplačilo delničarjem nameni pribliţno polovico ustvarjenega čistega 
dobička. Skupščina delničarjev je na 14. skupščini potrdila bruto dividendo za leto 2007 v 
vrednosti 0,55 evrov. Dividende je druţba izplačala do 15. oktobra 2008. 

 

(v EUR) za leto 2007 za leto 2006 

Navadna delnica 0,55 1,09 

Prednostna delnica - 0,27 

 
Čisti dobiček na delnico 

Čisti dobiček na delnico druţbe, izračunan kot razmerje med čistim dobičkom obdobja januar 
– marec 2009 in številom vseh izdanih delnic, znaša 0,21 evrov. 
 
Knjigovodska vrednost delnice 

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. marec 2009 izračunana kot razmerje med 
vrednostjo kapitala in številom vseh izdanih delnic, znaša 21,17 evrov. 
 
Lastne delnice, odobreni kapital, pogojno povečanje kapitala 

Na dan 31. marec 2009 druţba ni imela lastnih delnic. Luka Koper, d.d., v veljavnem Statutu 
ne predvideva kategorije odobrenega kapitala, do katere bi lahko uprava druţbe povečala 
osnovni kapital. Druţba v obdobju januar - marec 2009 ni imela podlage za pogojno 
povečanje osnovnega kapitala. 
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POSLOVNA ODLIČNOST 

 
Začetek letošnjega poslovnega leta je na področju sistemov vodenja v marsičem podoben 
preteklim, pa kljub temu poseben. Pri ustaljenih nalogah smo se osredotočali predvsem na 
proces izvedbe notranjih presoj, ki smo jih v tem letu načrtovali tako, da smo zadostili eni 
temeljnih zahtev ISO standarda, P-D-C-A krogu (Plan, Do, Check, Act - NAČRTUJ, IZVAJAJ, 
PREVERJAJ, UKREPAJ).  
 
Ţe v preteklem poslovnem letu smo zasnovali strateško mapo poslovnih ciljev, ko smo izvedli 
prvo fazo projekta oblikovanja strateškega zemljevida Luke Koper d.d. V prvem kvartalu leta 
2009 smo z aktivnostmi nadaljevali z dokončnim oblikovanjem  kazalnikov po posameznih 
vidikih oziroma procesih, ter po enakem principu oblikovali tudi BSC shemo za enega od 
profitnih centrov. 
 
Sedaj ţe dve leti zapovrstjo intenzivno širimo sistem standardov. V prvih treh mesecih 
letošnjega leta smo tako izvedli pripravljalne aktivnosti za zunanjo presojo, ki bo tudi tokrat 
imela določene novosti oziroma posebnosti. Prva bo ta, da se bo izvajala tako imenovana  
obnovitvena presoja po novi različici standarda ISO 9001:2008. Nova izdaja standarda sicer 
ne prinaša korenitih sprememb, zahteva pa kljub temu določene prilagoditve sistema. Druga 
posebnost letošnje presoje pa bo preverjanje našega okoljskega sistema skladno s shemo 
EMAS, s katero Luka Koper d.d. prevzema ne samo zakonsko, marveč tudi moralno 
obveznost jasne in nedvoumne komunikacije z zainteresirano javnostjo. Prav tako se bo v 
krovni sistem kakovosti vključila naša druţba Adria terminali, d.o.o.  
 
V drugem trimesečju bo pred nami organizacija dokaj zahtevnega obiska ocenjevalcev EFQM, 
ki smo se jim predstavili na posebnem srečanju v Bruslju v mesecu marcu 2009. Luka Koper, 
d.d. deluje na dolgi rok skladno s svojo vizijo in strateškimi usmeritvami. Model poslovne 
odličnosti uporablja pri tem kot učinkovito orodje za primerjavo svojega organizacijskega 
delovanja in poslovnega modela z modelom odličnega podjetja. Na podlagi kriterijev in meril 
modela odličnosti vsake dve leti preverjamo naš napredek.  
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TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 
Leto 2009 bo za Luko Koper d.d. v znamenju sprejema drţavnega prostorskega načrta, 
temeljnega akta, ki bo našemu pristanišču omogočil prostorsko širitev in razvoj. 
 
Po njegovem sprejemu bo drţava začrtala naše razvojne okvirje, dopolnitev in razširitev 
dejavnosti na obstoječih pomolih, omogočila njihovo širitev oziroma izgradnjo novih, ureditev 
stičnih območij pristanišča z urbanim okoljem in navezavo na zunanje infrastrukturno 
omreţje.  
 
Priprava drţavnega prostorskega načrta traja sedaj ţe dobri dve leti in pol. Po programu 
priprave nas v tem letu čaka še okoljevarstveno soglasje, javna razgrnitev in javna 
obravnava predlogov in pripomb, dopolnitev predlaganega in nenazadnje še sprejem uredbe 
s strani vlade Republike Slovenije. 
 

UPRAVLJANJE S KADRI 

 
Število zaposlenih 
 
Tabela 5: Število zaposlenih po druţbah v Skupini Luka Koper 
 

Druţba 31.3.2009 31.3.2008 
Indeks 

2009/2008 

Luka Koper, d.d. 787 777 101 

Luka Koper Inpo, d.o.o. 235 230 102 

Luka Koper Pristan, d.o.o. 14 12 117 

Adria Terminali, d.o.o. 33 33 100 

Adria Tow, d.o.o. 29 26 112 

Adria Transport, d.o.o. 1 / - 

Toc, d.o.o. 4 3 133 

SKUPAJ  1.103 1.081 102 

 
V Skupini Luka Koper je bilo na dan 31. marec 2009 zaposlenih 1.103 delavcev, kar 
predstavlja 2 odstotka več kot v istem obdobju leta 2008. V delniški druţbi je povečanje 
števila zaposlenih niţje in znaša 1 odstotek.  
 
Zaradi negotovih napovedi prometa posameznih blagovnih skupin so bili sprejeti kadrovski 
ukrepi, ki omogočajo zaposlitev in delo vsem zaposlenim, usmerjeni pa so predvsem v 
izboljšanje izkoriščenosti notranjih rezerv; to je izboljšanje interne organiziranosti in 
razporejanja delovnega časa zaposlenih. Izvajanje sprejetih ukrepov se bo četrtletno 
preverjalo in usklajevalo glede na gibanje prometa.  
 
V primerjavi z lanskim letom se je izobrazbena struktura Skupine bistveno izboljšala. Nove 
zaposlitve strokovnih kadrov ter uspešno zaključeni študiji ob delu so prispevali k višjemu 
deleţu zaposlenih z visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo. Tako je deleţ 
zaposlenih z najmanj šesto stopnjo izobrazbe glede na stanje konec marca 2008 narasel za 2 
odstotni točki na 27 odstotkov.  
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Izobraţevanju (seminarji, tečaji, delavnice) je bilo namenjenih povprečno 5,3 ur na 
zaposlenega v delniški druţbi oziroma 4,2 ure v Skupini Luka Koper; finančnih sredstev pa  
33 tisoč evrov. Intenziteta izobraţevanja ostaja na isti ravni kot predhodno leto, vendar z 
niţjimi stroški izobraţevanja, kar gre na račun interno organiziranih delavnic z lastnimi 
strokovnimi kadri v vlogi internih predavateljev. 

 

PARTNERSTVO Z DRUŢBENIM OKOLJEM 

  
V obdobju januar - marec 2009 smo za sponzorstva in donacije namenili 440 tisoč evrov.  
Šestino smo namenili donacijam, ostalo pa vloţili v sponzorstva na različnih področjih.  
 
Zaradi vse večje socialne stiske, ki zadnje mesece pesti tudi prebivalce Obale, smo se konec 
marca odzvali klicu na pomoč Območnega zdruţenja Rdeči kriţ Koper in tja odpeljali 190 kg 
različne hrane. Podarili smo riţ, testenine, kavo, sladkor in čokolado iz pravične trgovine.  
 

NADZOROVANJE VPLIVOV NA NARAVNO OKOLJE 

 
Luka Koper d.d. je v letu 2008 in začetku leta 2009 svoje poslovanje prilagodila zahtevam 
sistema EMAS, v skladu z Uredbo EU, št. 761/2001. ECO-Management and Audit Sheme 
(EMAS), je uredba evropskega parlamenta in Sveta Evrope, sestavljena kot orodje za 
sistematizirano ravnanje z okoljem. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje okoljskih 
informacij ter izpolnjevanje zakonodajnih zahtev so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS 
od drugih modelov in shem okoljskega vodenja. Skladno z okoljevarstveno strategijo druţbe, 
je EMAS logična dopolnitev le-te. Sodelovanje v shemi je prostovoljno, z vpisom v EMAS 
register pa se obveţemo, da bomo letno pripravljali in objavljali overjeno okoljsko izjavo ter 
trajno zagotavljali skladnost z zakonodajo na področju okolja. 
 
Vzpostavitev ter certifikacija oziroma registracija sistemov ravnanja z okoljem sodi v skupino 
najmodernejših posrednih mehanizmov varovanja okolja. Shema EMAS je, tako kot ISO 
14001, namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah 
ter obveščanju javnosti in drugih zainteresiranih o teh učinkih. Delovanje sistema po shemi 
EMAS je aprila preverjal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) in ugotovil, da 
sistem ustreza zahtevam predpisov evropske uredbe EMAS. Certifikat EMAS pa nam bo v 
naslednjih mesecih podelilo Ministrstvo za okolje in prostor. Omenjen certifikat ima na nivoju 
drţave trenutno le Gorenje d.d. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 
SKUPINE LUKA KOPER 

 
Tabela 6: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Skupine Luka Koper 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 32.540.010 36.135.574 90 

1. Čisti prihodki od prodaje 31.472.967 35.452.875 89 

2. Sprememba vrednosti zalog -  - - 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 9.449 - - 

4. Drugi poslovni prihodki 1.057.594 682.699 155 

Stroški poslovanja 26.668.348 27.449.783 97 

5. Stroški blaga, materiala in storitve 10.009.979 13.339.636 75 

6. Stroški dela 9.508.671 8.087.341 118 

7. Odpisi vrednosti 5.390.811 4.621.165 117 

8. Drugi poslovni odhodki 1.758.887 1.401.641 125 

Poslovni izid iz poslovanja 5.871.662 8.685.790 68 

Finančni prihodki 541.838 2.204.223 25 

9. Finančni prihodki iz deleţev 225.486 1.880.336 12 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 112.986 121.825 93 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 203.366 202.062 101 

Finančni odhodki 3.050.226 1.046.315 292 

12. Fin. odh. iz oslab in odpisov fin. naloţb 816.167 0 - 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.187.554 804.768 272 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 46.506 241.547 19 

Izid iz financiranja -2.508.388 1.157.908 - 

Celotni poslovni izid 3.363.274 9.843.698 34 

15. Davek iz dobička 464.563 1.454.786 32 

16. Odloţeni davek -7.361 -4.899 150 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.891.350 8.384.014 34 

Dobiček večinskega lastnika 2.857.227 8.241.781 35 

Dobiček manjšinskega lastnika 34.123 142.234 24 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 0,21 0,60 35 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2009 

22 

Tabela 7: Nerevidirana bilanca stanja Skupine Luka Koper 

AKTIVA 

(v EUR) 
31.3.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

SREDSTVA 573.058.421 556.610.483 103 

A. Dolgoročna sredstva 538.587.766 509.161.405 106 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 6.759.383 5.895.817 115 

II. Opredmetena osnovna sredstva 384.687.117 361.067.090 107 

III. Naloţbene nepremičnine 5.582.784 3.554.139 157 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 138.691.999 135.768.400 102 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 215.751 217.865 99 

VI. Odloţene terjatve za davek 2.650.732 2.658.092 100 

B. Kratkoročna sredstva 30.963.863 44.730.979 69 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 126.483 126.483 100 

II. Zaloge 17.124 20.248 85 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 4.302.558 10.700.203 40 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 22.710.055 23.767.700 96 

V. Kratkoročne terjatve za davek od dobička 2.238.629 2.199.125 102 

VI. Dobro imetje pri bankah 1.569.013 7.917.220 20 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmej. 3.506.791 2.718.100 129 

D. Zunajbilančna sredstva 47.633.780 47.633.780 100 

PASIVA 
(v EUR) 

31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 573.058.421 556.610.483 103 

Kapital 315.582.362 311.059.034 101 

A. Kapital - večinski lastnik 312.145.456 307.596.678 101 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 100 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 100 

III. Zakonske rezerve 18.877.775 18.877.775 100 

IV. Druge rezerve iz dobička 100.333.557 100.333.557 100 

V. Preseţek iz prevrednotenja 6.984.845 5.293.292 132 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 35.108.385 25.058.917 140 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.857.227 10.049.468 28 

B. Kapital - manjšinski lastnik 3.436.906 3.462.356 99 

C. Rezervacije  11.256.299 11.141.234 101 

D. Dolgoročne obveznosti 114.975.773 105.334.648 109 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 113.048.257 103.836.807 109 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 181.305 174.518 104 

III. Odloţene obveznosti za davek 1.746.211 1.323.323 132 

E. Kratkoročne obveznosti 129.530.981 127.822.833 101 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 97.259.003 97.521.399 100 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 31.819.764 30.151.946 106 

III. Kratkoročne obvez. za davek od dobička  452.213 149.487 303 

F. Pasivne časovne razmejitve 1.713.005 1.252.734 137 

G. Zunajbilančne obveznosti 47.633.780 47.633.780 100 
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Tabela 8: Nerevidiran izkaz denarnih tokov Skupine Luka Koper  
 

( v EUR) 
jan. – mar. 

2009 
jan. – mar. 

2008 

 Denarni tokovi pri poslovanju      

 a) Čisti poslovni izid  2.898.712 8.388.913 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  3.363.274 9.843.699 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih 
odhodkih  

-464.562 -1.454.786 

      

 b) Prilagoditve za  8.000.435 3.381.996 

Amortizacijo (+)  5.328.074 4.571.505 

Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s 

postavkami naloţbenja in financiranja (-)  
-9.793 0 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s  
postavkami naloţbenja in financiranja (+)  

16.907 7.885 

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih 
terjatev (-)  

-338.473 -2.002.162 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 

obveznosti (+)  
3.003.720 804.768 

      

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 
razmejitev, rezervacij ter  odloţenih terjatev in 

obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja  

2.787.353 -13.605.650 

Začetne manj končne poslovne terjatve  1.020.254 -9.505.107 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  -788.691 -2.424.308 

Začetne manj končne odloţene terjatve za davek  0 0 

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za     
prodajo   

0 1.518 

Začetne manj končne zaloge  3.124 -330 

Končni manj začetni poslovni dolgovi  1.977.330 -3.226.704 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 

rezervacije  
575.336 1.549.281 

Končne manj začetne odloţene obveznosti za davek  0 0 

      

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju 

ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)  
13.686.500 -1.834.741 

     

 Denarni tokovi pri naloţbenju      

 a) Prejemki pri naloţbenju  15.293.705 5.840.215 

 Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku, 
 ki se nanašajo na naloţbenje   

225.487 230.336 

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  0 0 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  9.793 0 

 Prejemki od odtujitve naloţbenih nepremičnin  0 0 

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb  0 534.383 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb  15.058.425 5.075.496 
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 b) Izdatki pri naloţbenju  -42.030.338 -31.864.246 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  -917.885 -615.839 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -28.767.075 -23.958.747 

 Izdatki za pridobitev naloţbenih nepremičnin  -2.172.258 -198.886 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb  -1.625.326 -1.775.469 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb  -8.547.794 -5.315.305 

      

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju 

ali prebitek izdatkov pri naloţbenju (a + b)  
-26.736.633 -26.024.031 

      

 Denarni tokovi pri financiranju      

 a) Prejemki pri financiranju  62.126.271 65.117.149 

 Prejemki od vplačanega kapitala  0 0 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  10.219.181 12.600.000 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  51.907.090 52.517.149 

      

 b) Izdatki pri financiranju  -55.424.344 -38.414.258 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -2.187.553 -804.769 

 Izdatki za vračila kapitala  0 0 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  -1.007.731 0 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -52.182.414 -37.604.842 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku  -46.646 -4.647 

      

c) Prebitek prejemkov pri financiranju 

ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)  
6.701.927 26.702.891 

      

 Končno stanje denarnih sredstev  1.569.013 857.012 

 Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  -6.348.206 -1.155.881 

 Začetno stanje denarnih sredstev  7.917.219 2.012.893 
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Tabela 9: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – marec 2008 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Skupaj 
kapital 

  I/1 II/1 III/1 III/4 IV/1 V/1 VI/2   

Stanje 1. januar 2008 58.420.965 89.562.703 18.868.359 95.728.958 13.025.799 17.586.058 44.598.949 337.791.792 

Premiki v  kapital 0 0 0 0 0 8.241.781 -18.665.400 -10.423.619 

Vnos čistega poslovnega izida  
poslovnega leta 

          8.241.781   8.241.781 

Sprememba poštene vrednosti za 
prodajo razpoloţljivih finančnih naloţb 

            -18.665.400 -186.653.400 

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 17.586.058 -17.586.058 0 0 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta 

                

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

                

Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 

        17.586.058 -17.586.058     

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izplačilo dividend                 

Stanje 31. marec 2008 58.420.965 89.562.703 18.868.359 95.728.958 30.611.857 8.241.781 25.933.550 327.368.173 

Kapital – manjšinski lastniki                 

Stanje 31. marec 2008 266.298 25.651 4.979 1.087.560 1.297.535 142.234 0 2.824.257 

Kapital - skupaj 58.687.263 89.588.355 18.873.338 96.816.518 31.909.392 8.384.014 25.933.550 330.192.430 
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Tabela 10: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – marec 2009 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Skupaj 
kapital 

  I/1 II/1 III/1 III/4 IV/1 V/1 VI/2   

Stanje 1. januar 2009 58.420.965 89.562.703 18.877.775 100.333.556 25.058.917 10.049.468 5.293.292 307.596.678 

Premiki v  kapital 0 0 0 0 0 2.857.227 1.691.552 4.548.779 

Vnos čistega poslovnega izida 
 poslovnega leta 

          2.857.227   2.857.227 

Sprememba poštene vrednosti za 
prodajo razpoloţljivih finančnih naloţb 

            1.691.552 1.691.552 

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 10.049.468 -10.049.468 0 0 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 

                

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

                

Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 

        10.049.468 -10.049.468     

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obveznost za dividende                 

Nagrade članom nadzornega sveta                 

Stanje 31. marec 2009 58.420.965 89.562.703 18.877.775 100.333.556 35.108.385 2.857.227 6.984.845 312.145.457 

Kapital – manjšinski lastniki                 

Stanje 31. marec 2009 1.050.945 25.651 4.979 2.404.890 -72.436 22.876 0 3.436.906 

Kapital - skupaj 59.471.910 89.588.355 18.882.755 102.738.447 35.035.950 2.880.103 6.984.845 315.582.363 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE LUKA KOPER 
 
Računovodski izkazi Skupine Luka Koper so pripravljeni za obdobje januar – marec 2009, to 
je na dan 31. marec 2009 in vključujejo izkaze matične druţbe Luke Koper d.d., izkaze 
odvisnih druţb in pripadajoče dobičke oziroma izgube pridruţenih in skupaj obvladovanih 
druţb. 
 
Računovodski izkazi Skupine Luka Koper na dan 31. marec 2009 niso revidirani. Pri 

računovodskih izkazih Skupine Luka Koper so upoštevane enake računovodske usmeritve kot 
za leto 2008. 
 
Izjava o skladnosti  
Sestavljeni so v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah in Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU.  
 
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov  
Računovodski izkazi so sestavljeni v valuti EUR brez centov. S skupinskimi računovodskimi 
izkazi ţelimo dati kot Skupina Luka Koper najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije 
o finančnem poloţaju, uspešnosti in spremembah finančnega poloţaja skupine v obdobju 
januar - marec 2009 v primerjavi s primerljivimi podatki za preteklo obdobje.  
 
Poštena vrednost je uporabljena in izkazana pri finančnih sredstvih, razpoloţljivih za prodajo 
ter pri naloţbenih nepremičninah, vse ostale postavke v računovodskih izkazih predstavljajo 
nabavno oz. odplačno vrednost. 
 
Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida 
 
Poslovni prihodki  
 

( v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

POSLOVNI PRIHODKI 32.540.010 36.135.574 90 

Prihodki od prodaje na domačem trgu 11.271.988 11.209.652 101 

Prihodki od prodaje na tujem trgu 20.200.979 24.243.223 83 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 9.449 - - 

Drugi poslovni prihodki 1.057.594 682.699 155 

 
Skupina Luka Koper je obdobje januar – marec 2009 zaključila s prihodki v višini 32.540.010  
evrov, in tako zmanjšala prihodke glede na preteklo leto za 10 odstotkov. Preteţni del 
prihodkov (62 odstotkov) smo dosegli na tujem trgu, to je trgih EU in tretjih drţav.  
 
Stroški blaga, materiala in storitev  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 10.009.979 13.339.636 75 

Stroški materiala 2.187.792 2.648.812 83 

Stroški storitev 7.822.187 10.690.824 73 

 



Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2009 

28 

Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na lani zmanjšali za 25 odstotkov, predvsem 
na račun niţjih stroškov energije, stroškov izvajalcev pristaniških storitev ter stroškov 
vzdrţevanja.  
Za krepitev blagovne znamke in druge krepitve razpoznavnosti smo namenili 463 tisoč evrov. 
 
Stroški dela 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

STROŠKI DELA 9.508.671 8.087.341 118 

Stroški plač 7.166.911 6.000.466 119 

Stroški socialnih zavarovanj 1.373.675 1.130.962 121 

Drugi stroški dela 968.085 955.913 101 

 
Na dan 31. marec 2009 je bilo v Skupini Luka Koper zaposlenih 1.103 delavcev, kar 
predstavlja 2-odstotno povečanje glede na dan 31. marec 2008. Stroški dela so za 18 
odstotkov nad lansko vrednostjo zaradi povečanja števila zaposlenih in dviga plač na osnovi 
nove kolektivne pogodbe, ki je stopila v veljavo s 1. oktobrom 2008. 
 
Odpisi vrednosti  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

ODPISI VREDNOSTI 5.390.811 4.621.165 117 

Amortizacija osnovnih sredstev 5.184.461 4.344.383 119 

Amortizacija naloţbenih nepremičnin 143.613 227.122 63 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 62.737 49.661 126 

 
Amortizacija se je v obdobju januar – marec 2009 v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta povečala za 17 odstotkov, predvsem na račun naloţbenih aktivnosti matične 
druţbe. 
 
Drugi poslovni odhodki 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

 DRUGI STROŠKI 1.758.887 1.401.641 125 

 Dajatve neodv. od stroš.dela in drugih str. 1.315.164 1.132.743 116 

 Izdatki za varstvo okolja 124.864 146.166 85 

 Ostali stroški 318.859 122.733 260 

 
Med dajatvami, ki niso odvisne od stroškov dela, prevladuje nadomestilo za stavbno 
zemljišče, ki je Skupini Luka Koper znašalo 1.161.324 evra.  
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Finančni prihodki  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

FINANČNI PRIHODKI 541.838 2.204.224 25 

Finančni prihodki iz deleţev 225.486 1.880.336 12 

Finančni prihodki iz danih posojil 112.986 121.825 93 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih in  pozitivne tečajne razlike 

203.366 202.062 101 

 
Finančni prihodki so v obdobju januar – marec 2009 niţji za 75 odstotkov glede na enako 
obdobje lanskega leta, predvsem zaradi niţjih prihodkov iz deleţev. 
 
Finančni odhodki 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

 FINANČNI ODHODKI 3.050.226 1.046.315 292 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naloţb 

816.167 - - 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.187.554 804.768 272 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
in negativne tečajne razlike 

46.506 241.547 19 

 
Finančni odhodki so bili v obdobju januar – marec 2009 deleţni bistvenega povišanja zaradi 
porasta finančnih obveznosti. V strukturi finančnih odhodkov prevladujejo odhodki iz naslova 
obresti za najeta posojila.  
 
Poslovni izid obračunskega obdobja  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

CELOTNI POSLOVNI IZID 3.363.274 9.843.699 34 

Davek iz dobička 464.563 1.454.786 32 

Odloţeni davek -7.361 -4.899 150 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.891.350 8.384.014 34 

ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 0,21 0,60 34 

 
Celotni poslovni izid Skupine Luka Koper, ki znaša 3.363.274 evrov, je v primerjavi z 
obdobjem januar – marec 2008 niţji za 6.480.425 evrov. Negativne vplive svetovne finančne 
krize smo občutili prek zmanjšanega ladijskega pretovora ter posledično niţjih prihodkov od 
prodaje. Na zmanjšanje poslovnega izida so vplivali tudi bistveno višji odhodki iz financiranja. 
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Dodatna pojasnila izkaza bilance stanja 
 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter naloţbene nepremičnine 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

NEOPREDM.DOLG.SRED. IN DOLG. AČR 6.759.382 5.895.817 115 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 384.687.117 361.067.091 107 

1. Zemljišča in zgradbe 209.604.747 190.006.949 110 

  a. Zemljišča 34.776.365 31.353.965 111 

  b. Zgradbe 174.828.382 158.652.984 110 

2. Proizvajalne naprave in stroji 70.981.486 63.235.123 112 

3. Druge naprave in oprema 148.952 148.952 100 

4. Opredmetena osn.sre., ki se pridobivajo 103.951.933 107.676.067 97 

NALOŢBENE NEPREMIČNINE  5.582.783 3.554.139 157 

 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja 67 odstotkov vrednosti aktive, njihova 
vrednost pa se je od začetka leta povečala za 7 odstotkov. Povečanje vrednosti osnovnih 
sredstev je posledica intenzivnih vlaganj v povečanje zmogljivosti in širjenje dejavnosti v 
zaledje.  
 
Dolgoročne finančne naloţbe  
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 138.691.999 135.768.400 102 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 132.880.053 129.981.589 102 

2. Dolgoročna posojila 5.811.946 5.786.812 100 

 
Na dan 31. marec 2009 so dolgoročne finančne naloţbe Skupine znašale 138.691.999 evrov 
in dosegle 24 odstotkov vseh sredstev Skupine. Sestavljajo jih predvsem naloţbe matične 
druţbe v odvisne, pridruţene in skupaj obvladovane druţbe ter druge naloţbe v vrednostne 
papirje.  
 
Kratkoročna sredstva  
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KRATKOROČNA SREDSTVA  30.963.863 44.730.979 69 

 
Izkazano zmanjšanje kratkoročnih sredstev v primerjavi s stanjem na dan 31. december 
2008 je predvsem posledica zmanjšanja kratkoročnih finančnih naloţb iz naslova konverzije 
kratkoročnih posojil v lastniške deleţe v odvisnih druţbah Ecoporto Koper, d.o.o. in Adriasole, 
d.o.o. 
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Kapital  
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KAPITAL 315.582.362 311.059.034 101 

KAPITAL – večinski lastnik 312.145.456 307.596.678 101 

VPOKLICANI KAPITAL 58.420.965 58.420.965 100 

KAPITALSKE REZERVE 89.562.703 89.562.703 100 

REZERVE IZ DOBIČKA 119.211.331 119.211.332 100 

  1. Zakonske rezerve 18.877.775 18.877.775 100 

  2. Druge rezerve iz dobička 100.333.556 100.333.557 100 

PRESEŢEK IZ PREVREDNOTENJA 6.984.845 5.293.292 132 

PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 35.108.385 25.058.917 140 

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 2.857.227 10.049.468 28 

KAPITAL – manjšinski lastnik  3.436.906 3.462.356 99 

 
Zbirni kapital Skupine Luka Koper je enak seštevku kapitala večinskega lastnika in kapitala 
manjšinskih lastnikov in na dan 31. marec 2009 znaša 315.582.362 evrov.  
 
 Dolgoročne obveznosti 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 114.975.773 105.334.648 109 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 113.048.257 103.836.807 109 

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 181.305 174.518 104 

ODLOŢENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 1.746.211 1.323.323 132 

 
Prevladujoč vpliv matične druţbe v skupini se pokaţe tudi v postavki dolgoročnih finančnih 
obveznosti, ki vse pripadajo njej in so v prvih treh mesecih leta 2009 porasle za 9.211.450 
evrov.  
 
Kratkoročne obveznosti 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 129.530.981 127.822.833 101 

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 97.259.003 97.521.399 100 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 32.271.977 30.301.433 107 

  
Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova najetih bančnih posojil so na dan 31. marec 2009 
znašale 97.259.003 evrov in so enake glede na stanje konec leta 2008. Kratkoročne poslovne 
obveznosti so višje iz naslova obveznosti do drţave za plačilo davka na dodano vrednost.  
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NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 
DRUŢBE LUKA KOPER, D.D. 

 
Tabela 11: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Luke Koper, d.d. 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 29.319.825 32.770.968 89 

1. Čisti prihodki od prodaje 28.622.895 32.285.272 89 

2. Sprememba vrednosti zalog  -  - - 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve  -  - - 

4. Drugi poslovni prihodki 696.930 485.696 143 

Stroški poslovanja 24.214.139 25.382.608 95 

5. Stroški blaga, materiala in storitve 9.923.712 13.247.118 75 

6. Stroški dela 7.664.894 6.558.806 117 

7. Odpisi vrednosti 4.877.150 4.187.345 116 

8. Drugi poslovni odhodki 1.748.383 1.389.339 126 

Poslovni izid iz poslovanja 5.105.686 7.388.360 69 

Finančni prihodki 387.295 1.932.710 20 

9. Finančni prihodki iz deleţev 100.000 1.650.000 6 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 90.330 87.027 104 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 196.965 195.683 101 

Finančni odhodki 2.297.768 1.081.692 212 

12. Fin. odh. iz oslab in odpisov fin. naloţb  -  - - 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.252.263 843.836 267 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 45.505 237.856 19 

Izid iz financiranja -1.910.473 851.018 - 

Celotni poslovni izid 3.195.213 8.239.378 39 

15. Davek iz dobička 319.521 1.235.907 26 

16. Odloţeni davek 1.929 4.611 42 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.873.763 6.998.860 41 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) 0,21 0,50 41 
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Tabela 12: Nerevidirana bilanca stanja Luke Koper, d.d. 

AKTIVA 

(v EUR) 
31.3.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

SREDSTVA 551.536.295 534.709.567 103 

A. Dolgoročna sredstva 515.909.886 490.179.850 105 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 6.494.760 5.895.567 110 

II. Opredmetena osnovna sredstva 345.071.595 329.837.644 105 

III. Naloţbene nepremičnine 19.115.727 17.087.083 112 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 142.483.433 134.611.141 106 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 215.751 217.865 99 

VI. Odloţene terjatve za davek 2.528.621 2.530.550 100 

B. Kratkoročna sredstva 32.377.147 41.885.700 77 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 126.483 126.483 100 

II. Kratkoročne finančne naloţbe 4.380.389 9.305.991 47 

III. Kratkoročne poslovne terjatve 25.238.917 22.811.660 111 

IV. Kratkoročne terjatve za davek od dobička 2.095.477 2.095.477 100 

V. Dobro imetje pri bankah 535.880 7.546.089 7 

C. Kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve 
3.249.262 2.644.017 123 

D. Zunajbilančna sredstva 46.412.261 46.412.261 100 

PASIVA 

(v EUR) 
31.3.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 551.536.295 534.709.567 103 

A. Kapital 296.342.801 291.777.487 102 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 100 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 100 

III. Druge rezerve iz dobička 119.098.671 119.098.671 100 

IV. Preseţek iz prevrednotenja 6.984.845 5.293.292 132 

V. Preneseni čisti poslovni izid 19.401.856 12.534.194 155 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.873.762 6.867.662 42 

B. Rezervacije  3.280.204 3.286.229 100 

C. Dolgoročne obveznosti 114.878.572 105.237.194 109 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 113.048.257 103.836.806 109 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 84.104 77.064 109 

III. Odloţene obveznosti za davek 1.746.211 1.323.323 132 

Č. Kratkoročne obveznosti 135.333.779 133.173.216 102 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 105.789.954 105.196.556 101 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 29.543.824 27.976.659 106 

D. Pasivne časovne razmejitve 1.700.940 1.235.441 138 

E. Zunajbilančne obveznosti 46.412.261 46.412.261 100 
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Tabela 13: Nerevidiran izkaz denarnih tokov Luke Koper, d.d. 
 

( v EUR) 
Jan. – mar. 

2009 

Jan. – mar. 

2008 

 Denarni tokovi pri poslovanju      

 a) Čisti poslovni izid  2.875.692 7.003.470 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  3.195.212 8.239.377 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih 

odhodkih  
-319.520 -1.235.907 

      

 b) Prilagoditve za  6.883.460 3.199.129 

Amortizacijo (+)  4.827.045 4.137.685 

Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s 
postavkami naloţbenja in financiranja (-)  

-9.793 -53.250 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s  

postavkami naloţbenja in financiranja (+)  
4.275 7.885 

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih 

terjatev (-)  
-190.330 -1.737.027 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 
obveznosti (+)  

2.252.263 843.836 

      

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 

razmejitev, rezervacij ter  odloţenih terjatev in 
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja  

-996.707 -1.710.888 

Začetne manj končne poslovne terjatve  -2.425.142 -3.729.257 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  -605.242 -2.181.308 

Začetne manj končne odloţene terjatve za davek      

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo   
  1.518 

Začetne manj končne zaloge      

Končni manj začetni poslovni dolgovi  1.574.205 2.774.920 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije  

459.472 1.423.239 

Končne manj začetne odloţene obveznosti za davek      

      

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju 
ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)  

8.762.445 8.491.711 

     

 Denarni tokovi pri naloţbenju      

 a) Prejemki pri naloţbenju  13.158.732 6.810.147 

 Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku, 

 ki se nanašajo na naloţbenje   
    

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev      

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  25.666 131.667 

 Prejemki od odtujitve naloţbenih nepremičnin      

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb  158.850 2.387.178 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb  12.974.216 4.291.302 
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b) Izdatki pri naloţbenju  -36.483.971 -37.413.642 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  -636.580 -467.181 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -18.300.144 -27.297.517 

 Izdatki za pridobitev naloţbenih nepremičnin  -3.772.257 -98.075 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb  -5.757.855 -5.011.554 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb  -8.017.135 -4.539.315 

      

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju 
ali prebitek izdatkov pri naloţbenju (a + b)  

-23.325.239 -30.603.495 

      

 Denarni tokovi pri financiranju      

 a) Prejemki pri financiranju  63.900.365 59.654.060 

 Prejemki od vplačanega kapitala      

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  10.219.181 12.600.000 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  53.681.184 47.054.060 

      

 b) Izdatki pri financiranju  -56.347.781 -38.247.911 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -2.252.263 -843.836 

 Izdatki za vračila kapitala      

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  -1.007.731   

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -53.041.141 -37.399.429 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku  -46.646 -4.646 

      

c) Prebitek prejemkov pri financiranju 
ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)  

7.552.585 21.406.149 

      

 Končno stanje denarnih sredstev  535.880 592.953 

 Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  -7.010.209 -705.635 

 Začetno stanje denarnih sredstev  7.546.089 1.298.589 
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Tabela 14: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – marec 2008 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Skupaj 
kapital 

  I/1 II/1 III/1 III/4 IV/1 V/1 VI/2   

Stanje 1. januar 2008 58.420.965 89.562.703 18.765.115 95.728.958 5.547.725 12.534.194 44.598.950 325.158.610 

Premiki v  kapital 0 0 0 0 0 6.998.859 -18.665.700 -11.666.841 

Vnos čistega poslovnega izida  
poslovnega leta 

          6.998.859   6.998.859 

Sprememba poštene vrednosti za 
prodajo razpoloţljivih finančnih naloţb 

            -18.665.700 -18.665.700 

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 12.534.194 -12.534.194 0 0 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta 

                

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

                

Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 

        12.534.194 -12.534.194     

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izplačilo dividend                 

Stanje 31. marec 2008 58.420.965 89.562.703 18.765.115 95.728.958 18.081.919 6.998.859 25.933.250 313.491.769 
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Tabela 15: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – marec 2009 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Skupaj 
kapital 

  I/1 II/1 III/1 III/4 IV/1 V/1 VI/2   

Stanje 1. januar 2009 58.420.965 89.562.703 18.765.115 100.333.556 12.534.193 6.867.662 5.293.293 291.777.487 

Premiki v  kapital 0 0 0 0 0 2.873.762 1.691.552 4.565.314 

Vnos čistega poslovnega izida 
 poslovnega leta 

          2.873.762   2.873.762 

Sprememba poštene vrednosti za 
prodajo razpoloţljivih finančnih naloţb 

            1.691.552 1.691.552 

Premiki v kapitalu 0 0 0 0 6.867.662 -6.867.662 0 0 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po sklepu uprave in nadzornega sveta 

                

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

                

Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 

        6.867.662 -6.867.662     

Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izplačilo dividend                 

Nagrade članom nadzornega sveta                 

Stanje 31. marec 2009 58.420.965 89.562.703 18.765.115 100.333.556 19.401.855 2.873.762 6.984.845 296.342.801 

Čisti poslovni izid in prihodki ter 
odhodki neposredno pripoz. v kapitalu 

          2.873.762 6.984.845 9.858.607 
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŢBE LUKA KOPER D.D. 
 
Luka Koper, d.d., pristaniški in logistični sistem, s sedeţem v Republiki Sloveniji, je 
obvladujoča druţba Skupine Luka Koper. Računovodski izkazi delujoče druţbe so pripravljeni 
za obdobje januar - marec 2009, to je na dan 31. marec 2009. 
 
Računovodski izkazi druţbe Luka Koper, d.d., na dan 31. marec 2009 niso revidirani. Pri 

računovodskih izkazih druţbe Luka Koper, d.d., so upoštevane enake računovodske 
usmeritve kot za leto 2008. 
 
Izjava o skladnosti  
Sestavljeni so v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah in Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. 
 
Podlage za sestavo računovodskih izkazov  
Računovodski izkazi so sestavljeni v valuti EUR brez centov. S posamičnimi računovodskimi 
izkazi ţelimo dati najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije o finančnem poloţaju, 
uspešnosti in spremembah finančnega poloţaja druţbe v obdobju januar – marec 2009 in 
primerjalno za enako obdobje 2008.  
 
Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, razpoloţljivih za prodajo, vse ostale 
postavke v računovodskih izkazih predstavljajo nabavno oziroma odplačno vrednost.  
 
Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida 
 
Poslovni prihodki  
 

( v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

POSLOVNI PRIHODKI 29.319.825 32.770.968 89 

Prihodki od prodaje na domačem trgu 9.280.928 9.346.881 99 

Prihodki od prodaje na tujem trgu 19.341.967 22.938.390 84 

Drugi poslovni prihodki 696.930 485.696 143 

 
Luka Koper, d.d., je v obdobju januar – marec 2009 dosegla 28,6 milijona evrov prihodkov iz 
osnovne dejavnosti, kar predstavlja 98 odstotkov vseh poslovnih prihodkov.  
Med drugimi poslovnimi prihodki predstavljajo najpomembnejšo postavko nagrade za 
predčasno natovarjanje in raztovarjanje ladij, ki so v primerjavi z lanskim obdobjem višje za 
59 odstotkov. 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 9.923.712 13.247.118 75 

Stroški materiala 1.889.883 2.390.559 79 

Stroški storitev 8.033.829 10.856.559 74 
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Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšali za 25 
odstotkov. Njihov deleţ v strukturi prihodkov (34 odstotkov) se je glede na primerljivo 
obdobje lani zmanjšal za 7 odstotnih točk. Zmanjšanje stroškov izhaja predvsem iz naslova 
niţjih stroškov pogonskega goriva ter stroškov izvajalcev pristaniških storitev in niţjih 
stroškov vzdrţevanja osnovnih sredstev.  
 
Stroški dela 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

STROŠKI DELA 7.664.894 6.558.806 117 

Stroški plač 5.828.164 4.893.634 119 

Stroški socialnih zavarovanj 1.116.647 921.473 121 

Drugi stroški dela 720.084 743.698 97 

 
Na dan 31. marec 2009 je bilo v Luki Koper, d.d. zaposlenih 787 delavcev, na dan 31. marec 
2008 pa 777 delavcev. Stroški dela so za 17 odstotkov presegli lanskoletne, predvsem zaradi 
podpisa nove kolektivne pogodbe v mesecu oktobru 2008 ter povečanja števila zaposlenih.  
 
Odpisi vrednosti  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

ODPISI VREDNOSTI 4.877.150 4.187.345 116 

Amortizacija osnovnih sredstev 4.683.432 4.022.277 116 

Amortizacija naloţbenih nepremičnin 143.613 115.408 124 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 50.105 49.660 101 

 
Odpisi vrednosti so se povečali za 16 odstotkov predvsem zaradi novih nabav ter aktiviranja 
nekaterih večjih investicij v teku (skladiščni objekt za avtomobile, rezervoarji  za jet gorivo). 
 
Drugi poslovni odhodki 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

 DRUGI STROŠKI 1.748.383 1.389.339 126 

 Dajatve neodv. od stroš.dela in drugih str. 1.280.266 1.121.921 114 

 Izdatki za varstvo okolja 166.758 147.010 113 

 Ostali stroški 301.359 120.408 250 

 
Pomembna postavka med dajatvami je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v 
obdobju januar – marec 2009 znašalo 1.142.121 evrov. Za donacije je druţba namenila 
66.500 evrov. Večjo postavko predstavlja tudi denarna kazen v višini 240.000 evrov po 
odločbi Ministrstva za okolje in prostor.  
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Finančni prihodki  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

FINANČNI PRIHODKI 387.295 1.932.710 20 

Finančni prihodki iz deleţev 100.000 1.650.000 6 

Finančni prihodki iz danih posojil 90.329 87.027 104 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do 
drugih in  pozitivne tečajne razlike 

196.965 195.684 101 

 
Finančni prihodki so v obdobju januar – marec 2009 za 80 odstotkov niţji glede na enako 
obdobje preteklega leta in se nanašajo predvsem na prihodke iz deleţev v podjetjih 
(dividende), prihodke od rednih obresti iz financiranja ter pozitivne tečajne razlike.  
 
Finančni odhodki 
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 

Jan. - mar. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

 FINANČNI ODHODKI 2.297.768 1.081.692 212 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.252.263 843.836 267 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
in negativne tečajne razlike 

45.505 237.856 19 

 
Finančni odhodki znašajo v opazovanem obdobju 2.297.768 evrov in se nanašajo predvsem 
na odhodke od rednih obresti posojil poslovnih bank in negativne tečajne razlike. Glede na 
enako obdobje lani so porasli za 112 odstotkov, kar je posledica višjega obsega zadolţitve ter  
višjih obrestnih mer. 
 
Poslovni izid obračunskega obdobja  
 

(v EUR) 
Jan. - mar. 

2009 
Jan. - mar. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

CELOTNI POSLOVNI IZID 3.195.213 8.239.378 39 

Davek iz dobička 319.521 1.235.907 26 

Odloţeni davek 1.929 4.611 42 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2.873.762 6.998.859 41 

ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 0,21 0,50 41 

 
Luka Koper d.d. je v obdobju januar – marec 2009 realizirala 2.873.762 evrov čistega 
poslovnega izida, kar je za 59 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 
leta. Doseganje čistega dobička je glede na napovedane gospodarske razmere skladno z 
načrtom druţbe.  
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Dodatna pojasnila izkaza bilance stanja 
 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter naloţbene nepremičnine 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

NEOPREDM.DOLG.SRED. IN DOLG. AČR 6.494.760 5.895.567 110 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 345.071.595 329.837.644 105 

1. Zemljišča in zgradbe 190.316.855 171.039.469 111 

  a. Zemljišča 27.813.875 24.391.475 114 

  b. Zgradbe 162.502.980 146.647.993 111 

2. Proizvajalne naprave in stroji 59.880.532 52.390.866 114 

3. Druge naprave in oprema 138.696 138.696 100 

4. Opredmetena osn. sre., ki se pridobivajo 94.735.512 106.268.613 89 

NALOŢBENE NEPREMIČNINE  19.115.727 17.087.083 112 

 
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je v obdobju januar – marec 2009 dosegla 63-
odstotni deleţ v strukturi vseh sredstev, konec leta je znašal ta deleţ 62 odstotkov. V letu 
2009 smo upočasnili naloţbeno politiko in jo prilagodili trenutnim gospodarskim razmeram.  
 
Dolgoročne finančne naloţbe  
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 142.483.433 134.611.141 106 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 137.304.301 129.477.892 106 

2. Dolgoročna posojila 5.179.133 5.133.249 101 

 
Dolgoročne finančne naloţbe predstavljajo 28 – odstotni deleţ vseh dolgoročnih sredstev oz. 
26 odstotkov aktive. V primerjavi s primerljivim obdobjem lani kaţejo povečanje v višini 6 
odstotkov, kar je posledica predvsem konverzije kratkoročnih posojil v lastniške deleţe v 
pridruţenih druţbah Adriasole, d.o.o. in Ecoporto Koper, d.o.o. ter dokapitalizacije druţbe 
Railport Arad s.r.l.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 27.334.394 24.907.137 110 

 
Izkazano povečanje kratkoročnih poslovnih terjatev, ki so se v primerjavi s stanjem na dan 
31. december 2008 povečale za 10 odstotkov, izhaja iz povečanja terjatev do kupcev. Z 
dodatnimi aktivnostmi upravljanja terjatev in njihove izterjave druţba deluje v ciljni smeri 
zmanjševanja predmetne kategorije.  
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Kapital  
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KAPITAL 296.342.801 291.777.487 102 

VPOKLICANI KAPITAL 58.420.965 58.420.965 100 

KAPITALSKE REZERVE 89.562.703 89.562.703 100 

REZERVE IZ DOBIČKA 119.098.671 119.098.671 100 

  1. Zakonske rezerve 18.765.115 18.765.115 100 

  2. Druge rezerve iz dobička 100.333.556 100.333.556 100 

PRESEŢEK IZ PREVREDNOTENJA 6.984.845 5.293.292 132 

PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID 19.401.856 12.534.194 155 

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 2.873.762 6.867.662 42 

 
Kapital Luke Koper d.d. se je v obdobju januar – marec 2009 povečal za 4.565.314 evrov. 
Pomembnejša sprememba se nanaša na povečanje preseţka iz prevrednotenja iz naslova 
vrednotenja finančnih naloţb merjenih po pošteni vrednosti.  
 
Dolgoročne obveznosti 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 114.878.572 105.237.194 109 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 113.048.257 103.836.807 109 

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 84.104 77.064 109 

ODLOŢENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK 1.746.211 1.323.323 132 

 
Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo dolgoročna najeta posojila pri bankah in 
predstavljajo 98 odstotkov vseh dolgoročnih obveznosti druţbe. Naraščanje dolgoročnih 
finančnih obveznosti druţbe je posledica intenzivnega investicijskega ciklusa podjetja, ki z 
najemanjem bančnih posojil uravnoteţeno financira načrtovan obseg investicij. 
 
Kratkoročne obveznosti 
 

(v EUR) 31.3.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 135.333.779 133.173.216 102 

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 105.789.954 105.196.557 101 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 29.543.824 27.976.659 106 

  
Kratkoročne obveznosti so se v prvem kvartalu  povečale za 2 odstotka glede na zadnji dan 
leta 2008. V strukturi kratkoročnih obveznosti predstavljajo finančne obveznosti 78 - odstotni 
deleţ. Pri obnavljanju kratkoročnih linij ne pričakujemo izzivov pred katere bi nas potencialno 
lahko postavile poslovne banke.  


