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2011 

 

POUDARKI V POSLOVANJU SKUPINE LUKA KOPER 

PRIMERJAVA DOSEŽENIH REZULTATOV Z NAČRTOVANIMI V 
OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2011 

  Doseženo 
1 – 12 

2011 

Načrt 
1 – 12 

2011 

Indeks 
doseženo/ 

načrt 

Poslovni prihodki1 143.633.226 131.480.519 109 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) 22.383.700 15.419.253 145 

Dobiček iz poslovanja pred  

amortizacijo (EBITDA) 49.675.239 42.758.085 116 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 447.729 7.602.680 6 

Naložbe v neopredmetena, opredmetena 

osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 19.834.054 32.360.089 61 

Ladijski pretovor (v tonah) 17.051.315 16.457.236 104 

 

 

 

PRIMERJAVA DOSEŽENIH REZULTATOV V OBDOBJU JANUAR - 
DECEMBER 2011 IN 2010 

 

(v evrih) 
1 – 12  

2011 

1 – 12  

2010 

Indeks 

2011/2010 

Iz izkaza poslovnega izida    

Poslovni prihodki1 143.633.226 127.346.489 113 

Dobiček iz poslovanja (EBIT) 22.383.700 14.193.939 158 

Dobiček iz poslovanja pred 

amortizacijo (EBITDA) 49.675.239 40.462.737 123 

Izid iz financiranja  -20.450.291 -17.495.591 117 

Poslovni izid pred davki 1.933.409 -3.301.652 - 

Čisti poslovni izid obračunskega 

obdobja 447.729 -2.903.652 - 

 

 

 

 

 

                                           
1  Poslovne prihodke sestavljajo čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, med katere ne vključujemo ostalih  

prihodkov. V letnem poročilu 2010 in medletnem poročanju v letu 2011 smo med poslovnimi prihodki izkazovali tudi ostale 

prihodke. Vrednost ostalih prihodkov, ki jih zaradi primerljivosti z letom 2011 ne vključujemo med poslovne prihodke leta 2010 

znaša 392 tisoč evrov, medtem ko so v letu 2011 znašali 487 tisoč evrov. 
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 (v evrih) 31. 12. 2011 31. 12. 2010 
Indeks 

2011/2010 

Iz bilance stanja        

Sredstva  478.271.061 502.345.304 95 

Dolgoročna sredstva  445.992.223 459.124.856 97 

Kratkoročna sredstva in kratkoročne 

aktivne časovne razmejitve 
32.278.838 

43.220.449 75 

Kapital  240.796.819 244.056.503 99 

Dolgoročne obveznosti in dolgoročne 

rezervacije 
168.819.726 

173.829.649 97 

Kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 
68.654.516 

84.459.152 81 

Finančne obveznosti 205.799.473 226.269.650 91 

 

 

 (v odstotkih) 
1 – 12  

2011 

1 – 12  

2010 

Indeks 

2011/2010 

Kazalniki       

Dobičkonosnost prihodkov 

iz poslovanja (ROS)2 15,58% 11,15% 139,82 

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 0,18% -1,18% - 

Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 0,09% -0,56% - 

EBITDA marža2  34,58% 31,77% 108,85 

Finančne obveznosti/ kapital 85,47% 92,71% 92,18 

 

 

 (v evrih) 
1 – 12   

2011  

1 – 12    

2010 

Indeks 

2011/2010 

Iz izkaza denarnih tokov        

Naložbe v neopredmetena, 

opredmetena osnovna sredstva in 

naložbene nepremičnine  

19.834.054 20.157.813 98 

 

                                           
2 Osnova za izračun kazalnikov ROS in EBITDA marža so poslovni prihodki brez ostalih prihodkov.  
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2011 

 

SPLOŠNI PODATKI 

 

UVODNO POJASNILO 

 

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze vrednostnih 

papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze 

vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja 

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – 

december 2011.   

 

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – 

december 2011 je na vpogled na sedežu družbe Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 

6501 Koper in na spletni strani družbe www.luka-kp.si, in sicer od 27. februarja 2012 dalje. 

 

Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba 

sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. 

 

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – 

december 2011 je obravnaval nadzorni svet družbe na redni seji dne 24. februarja 2012.   

  

http://www.luka-kp.si/
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PREDSTAVITEV SKUPINE LUKA KOPER 

 

Obvladujoča družba Skupine Luka Koper je družba Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, 

d. d., s sedežem v Kopru. 

Ime družbe  Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba 

Skrajšano ime družbe Luka Koper, d. d. 

Sedež družbe  Vojkovo nabrežje 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  Okrožno sodišče v Kopru pod vložno številko 066/10032200 

Matična številka 5144353 

Davčna številka  SI 89190033 

Osnovni kapital družbe  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 dr. Gregor Veselko  

Namestnik predsednika uprave kap. Tomaž Martin Jamnik 

Član uprave  Marko Rems 

Član uprave – delavski direktor Matjaž Stare 

Predsednik nadzornega sveta dr. Janez Požar 

Število družb vključenih v konsolidacijo  5 

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

Dejavnost v Skupini Luka Koper Različne storitvene dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:portkoper@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
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V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito 

ponudbo pristanišča. Poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d. so Skupino na dan 31. 

december 2011 sestavljale naslednje odvisne družbe:  

 

 

*Dne 11. novembra 2011 je Luka Koper, d. d. povečala delež v družbi TOC, d. o. o. na 66,80 odstotkov, zaradi izstopa enega od 

družbenikov iz družbe TOC, d. o. o. 

 

Družba Luka Koper, d. d., na dan 31. december 2011 izkazuje finančne naložbe tudi v skupaj 

obvladovanih in pridruženih družbah, v katerih ima pomemben vpliv: 

 

 

 

*Družbe  Adriasole, d. o. o., ne obvladujemo skladno s pogoji iz MRS 27 (13). Družba Luka Koper, d. d., ima v  družbi Adriasole, 

d. o. o. 98-odstotno lastništvo, vendar je skladno z družbeno pogodbo za sprejemanje odločitev potrebno soglasje  družbenika. 

Na tej osnovi smo družbo prerazvrstili med pridružene družbe skladno s pogoji iz MRS 28 (7).  

Luka Koper, d. d., je pridruženo družbo Ecoporto Koper, d. o. o., odtujila dne 15. julija 2011. 
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Luka Koper, d. d. ima pomembne lastniške deleže tudi v spodnjih družbah, ki so razporejene 

med sredstva za odtujitev in prodajo: 

 Intereuropa, d. d., 24,81 %, 

 Logis Nova, d. o. o., 99,96 %, 

 Adria Investicije, d. o. o., 100 %. 
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ORGANI UPRAVLJANJA IN VODENJA 

 

Uprava družbe Luka Koper, d. d.  

 

Upravo Luke Koper, d. d., so na dan 31. december 2011 sestavljali: 

 dr. Gregor Veselko, predsednik uprave, začetek petletnega mandata: 16. junij 2009, 

 kap. Tomaž Martin Jamnik, namestnik predsednika uprave, začetek petletnega 

mandata: 16. oktober 2009, 

 Marko Rems, član uprave, začetek petletnega mandata: 1. marec 2010, 

 Matjaž Stare, delavski direktor, začetek petletnega mandata: 18. oktober 2010.   

 

Predstavitev članov uprave je dostopna tudi na spletnih straneh www.luka-kp.si 

 

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d.  

 

Nadzorni svet so na dan 31. december 2011 sestavljali:  

 

Predstavniki kapitala 

 dr. Janez Požar, predsednik nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike 

Slovenije, začetek štiriletnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Tomaž Može, namestnik predsednika nadzornega sveta, izvoljen kot predstavnik 

drugih delničarjev, začetek štiriletnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina 

delničarjev), 

 Bojan Brank, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije, začetek 

štiriletnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 dr. Marko Simoneti, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije, 

začetek štiriletnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Jordan Kocjančič, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog skladov Republike 

Slovenije, začetek štiriletnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Sabina Mozetič, članica nadzornega sveta, izvoljena na predlog Občinskega sveta 

Mestne občine Koper, začetek štiriletnega mandata: 12. julij 2011 (19. skupščina 

delničarjev). 

  

 

Predstavniki zaposlenih 

 Mladen Jovičič, član, predstavnik delavcev, začetek štiriletnega mandata: 8. april 

2009, 

 Stojan Čepar, član, predstavnik delavcev, začetek štiriletnega mandata: 8. april 2009, 

http://www.luka-kp.si/
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 mag. Nebojša Topič, član, predstavnik delavcev, začetek štiriletnega mandata: 27. 

julij 2008. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2011 

 

JANUAR  

 Luka Koper, d. d., je prejela pozive Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se izreče 

o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zvezi z morebitno 

obveznostjo Luke Koper, d. d., in ostalih družb, ki so delničarji družb: 

 Krka, d. d., Novo mesto, 

 Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, 

 Petrol, d. d., Ljubljana, 

 Telekom Slovenije, d. d., 

 Aerodrom Ljubljana, d. d.,  

in se štejejo, da z družbo Luka Koper, d. d., delujejo usklajeno ter da prevzemno 

ponudbo za delnice navedenih podjetij v skladu z določili Zakona o prevzemih. 

 

FEBRUAR  

 Uprava družbe Luka Koper, d. d., je dne 10. februarja 2011 s strani upravnega 

odbora Sindikata žerjavistov pomorske dejavnosti Luka Koper (SŽPD) prejela sklep o 

začetku stavke, ki je bila napovedana za 22. februar 2011. Pred začetkom stavke sta 

uprava Luke Koper, d. d., in stavkovni odbor SŽPD sklenila dogovor o preklicu stavke. 

Obe strani sta se dogovorili, da se bodo pogajanja nadaljevala in zaključila v treh 

mesecih. 

 

 21. februarja 2011 je družba Luka Koper, d. d. skupaj z drugimi večjimi delničarji 

družbe Intereuropa, d. d.: 

 Kapitalsko družbo, d. d., 

 Slovensko odškodninsko družbo, d. d., 

 Zavarovalnico Triglav, d. d., 

 NLB, d. d., 

 Abanko Vipa, d. d., 

objavila javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Intereuropa, d. d. Prvotna 

objava za javno zbiranje ponudb, objavljena dne 23. decembra 2010 ter njeno 

podaljšanje z dne 7. februarja 2011 sta ostali v veljavi.  

 

 Pridobili smo novo redno kontejnersko linijo, ki jo je iz Kopra vzpostavil japonski 

ladjar NYK.  
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MAREC  

 Na javni poziv za zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Intereuropa d. d. nismo 

prejeli nobene ponudbe.  

 

 Luka Koper, d. d. je prejela certifikat AEO (Authorised Economic Operator) za 

področje varstva in varnosti in s tem priznanje, da je carinsko območje Luke Koper 

priznano kot varno območje z najnižjo stopnjo tveganja.  

 

 Močna burja je odnesla nekaj prahu železovega oksida izven območja pristanišča, kar 

je povzročilo preplah med okoliškimi prebivalci. Iz varnostnega lista, ki spremlja 

tovor, je razvidno, da gre za človeku in okolju nenevarno mešanico železovih oksidov. 

 

APRIL 

 Evropska investicijska banka in Luka Koper, d. d. sta 6. aprila 2011 podpisali pogodbo 

o dolgoročnem, 20-letnem posojilu v višini 35 milijonov evrov. Posojilo bo zaokrožilo 

finančno konstrukcijo projekta razširitve kontejnerskega terminala na prvem pomolu 

koprskega pristanišča. 

 

MAJ 

 Predstavniki Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor so predstavili rezultate analize, ki 

dokazuje neškodljivost železovega oksida, ki ga je burja v mesecu marcu odpihnila 

izven ograje pristanišča.  

 

JUNIJ 

 Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. junija 2011 potrdila Državni prostorski 

načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru. DPN 

je temeljni prostorski dokument, ki bo omogočil dolgoročni razvoj koprskega 

pristanišča in okrepil njegovo konkurenčnost.  

 

 Avstrijski transportni časopis Verkehr je objavil vest, da je po podatkih iz leta 2010 

Luka Koper, d. d. prevzela največji tržni delež na avstrijskem trgu v primerjavi z 

drugimi pristanišči. 
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JULIJ 

 11. julija 2011 je potekala 19. seja skupščine delničarjev Luke Koper, d. d., na kateri 

so delničarji: 

 bili seznanjeni s sprejetim Letnim poročilom za leto 2010, 

 sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2010. Delničarji 

so se seznanili, da znaša bilančni dobiček za leto 2010 0,00 evra. V letu 2010 

je družba Luka Koper, d. d. imela čisto izgubo v višini 2.431.887,92 evra, zato 

je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s 

sprostitvijo v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička,  

 podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010, 

 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d. in Skupine za leto 2011 

imenovali družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., 

Dunajska cesta 111, Ljubljana, 

 sprejeli predlagane spremembe statuta delniške družbe, med katerimi je bila 

pomembnejša:  

 določba, ki je omejevala pristojnost uprave za sklepanje poslov do 

višine 5 odstotkov osnovnega kapitala, iz katere se izloči posle z 

odvisnimi družbami. Določba se je vsebinsko delno razširila na 

posojilne posle, za katere je potrebno soglasje nadzornega sveta, če 

njihova vrednost presega 20 odstotkov osnovnega kapitala,  

 sprejeli sklep o višini plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom 

nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih 

dvanajst mesecev, 

 zavrnili sklep, da skupščina delničarjev družbi izda pooblastilo za pridobivanje 

in odsvajanje lastnih delnic družbe, 

 sprejeli sklep o odstopu člana nadzornega sveta g. Borisa Popoviča na podlagi 

odstopne izjave ter ga razrešili s funkcije člana nadzornega sveta Luke Koper, 

d. d. z dnem 21. oktober 2010. Za novega člana nadzornega sveta so potrdili 

Sabino Mozetič, ki jo je v izvolitev predlagal Občinski svet mestne Občine 

Koper.  

 

 Uprava družbe Luka Koper, d. d. je dne 18. julija 2011 od upravnega odbora 

Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper (SŽPD) prejela sklep o začetku 

stavke, napovedane za 29. julij 2011 ob 6.00 uri, v kolikor ne bodo izpolnjene 

stavkovne zahteve. Pogajanja med vodstvom družbe Luka Koper, d. d. in SŽPD so se 

dne 28. julija 2011 končala neuspešno, zato je sindikat uresničil svojo napoved in dne 

29. julija 2011 ob 6.00 uri začel stavko. Stavki so se pridružili tudi nekateri zaposleni 

pri zunanjih storitvenih podjetjih. 
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 Luka Koper, d. d. je objavila drugi razpis za razdelitev sponzorskih in donatorskih 

sredstev iz sklada Živeti s pristaniščem. 

 

 

AVGUST 

 4. avgusta 2011 se je nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d. seznanil s potekom 

pogajanj in stališči obeh pogajalskih skupin ter podprl prizadevanja uprave k razrešitvi 

nastalih razmer. 

 

 5. avgusta 2011 sta uprava družbe Luka Koper, d. d. in SŽPD zaključila pogajanja in 

dosegla prekinitev stavke. Podpisnici sporazuma sta sklenili socialni mir, ki bo trajal 

najmanj leto dni ter se zavezali k nadaljevanju konstruktivnega dialoga. 

 

 Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d. je potrdil 5-letni strateški načrt družbe Luka 

Koper, d. d. in Skupine Luka Koper.  

 

SEPTEMBER 

 Z namenom še bolj odprte komunikacije z vlagateljsko javnostjo je uprava Luke Koper, 

d. d. 8. septembra 2011 v pristanišče povabila finančne analitike in predstavnike 

vlagateljev ter jim predstavila polletne rezultate in 5-letni strateški načrt družbe ter 

sprejetje državnega prostorskega načrta. Srečanja se je udeležilo 20 analitikov iz 

različnih slovenskih borzno – posredniških hiš in bank. 

 

 Pristaniški dan, že peti dan odprtih vrat Luke Koper, d. d., je obiskalo rekordno število 

ljudi iz cele Slovenije. 

 

OKTOBER 

 Družba Luka Koper, d. d. je dne 13. oktobra 2011 s konverzijo danih posojil v kapital 

pridobila 99,96 odstotni delež podjetja Logis Nova, d. o. o. v Murski Soboti, v 

vrednosti 1,8 milijona evrov. Omenjeno podjetje ima v premoženju kmetijska 

zemljišča na območju občine Beltinci. Luka Koper, d. d. je namreč v marcu 2008 

podpisala pismo o nameri za izgradnjo regionalnega distribucijskega centra Panonija 

in pogodbo z družbo, ki je izvajala aktivnosti pridobivanja zemljišč na območju. V Luki 

Koper, d. d. ocenjujemo, da gradnja logističnega centra v Beltincih trenutno ni 

smiselna, poleg tega imajo ta zemljišča še vedno status kmetijskih zemljišč najvišje 

kategorije. Na podlagi tega in cenitve vrednosti zemljišč je Luka Koper, d. d. konec 

leta 2010 oblikovala slabitev vrednosti posojil danih za nakup teh zemljišč, kakor je 

razkrito v Letnem poročilu za leto 2010. 

 
 Število potnikov je po šestih letih delovanja potniškega terminala Luke Koper, d. d. 

preseglo številko sto tisoč, kar je rekord tega terminala.  
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 Člani združenja sredozemskih potniških pristanišč Medcruise so za podpredsednika 

združenja izvolili Bojana Babiča iz Luke Koper, d. d.  

 

 Luka Koper, d. d. se je predstavila potencialnim poslovnim partnerjem v Kambodži in 

Mjanmarju. 

 

 Iz Luke Koper, d. d. sta estonski in slovenski železniški operater vzpostavila novi redni 

železniški povezavi za prevoz kontejnerjev na Poljsko in v Bolgarijo z navezavami za 

Litvo, Latvijo, Estonijo in Finsko ter Grčijo, Turčijo, Rusijo, Azerbajdžan in 

Turkmenistan. 

 

 Ladjarjar Sermar Line in Shipping Corporation of India (SCI) vzpostavita novo feeder 

kontejnersko linijo med Jadranom in Indijo. V linijo je vključeno tudi koprsko 

pristanišče. 

 

NOVEMBER 

 Ladijski pretovor na Kontejnerskem terminalu Luke Koper, d. d. je prvič v zgodovini 

pristanišča presegel količino 500.000 TEU. 

 

DECEMBER 

 Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d. je na seji dne 20. decembra 2011 potrdil 

Poslovni načrt 2012.  

 

 Družba Luka Koper, d. d. je dne 30. decembra 2011 s tremi poslovnimi bankami 

podpisala pogodbo o najemu sedem – letnega dolgoročnega posojila v višini 37 

milijonov evrov. Namen najetja dolgoročnih posojil je refinanciranje kratkoročnega 

posojila. Z najetjem dolgoročnih posojil se dodatno podaljšuje ročnost virov 

financiranja družbe Luka Koper, d. d. S tem se zasleduje cilj uravnavanja ročnosti 

sredstev z ročnostjo virov financiranja, ki je glede na infrastrukturno dejavnost 

družbe dolgoročnega značaja. Povprečna ročnost finančnih obveznosti Skupine Luka 

Koper se je tako podaljšala na 5,3 leta. 

 

 Luka Koper, d. d. se je s projektom Živeti s pristaniščem po izboru združenja 

evropskih pristanišč ESPO uvrstila med tri najboljše. Prvo nagrado ESPO AWARD 2010 

je združenje podelilo pristanišču Ports of Stockholm. 

 
 Luka Koper, d. d. se je predstavila poslovnim partnerjem v Turčiji. 

 
 Luka Koper, d. d. je organizirala dobro obiskano srečanje s poslovnimi partnerji na 

naših najpomembnejših tržiščih Avstrije, Madžarske in Slovaške. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

 

JANUAR 

 Skupina ladjarjev (Hanjin, Yang Ming, Hyundai Merchant Marine in United Arab 

Shipping Company) je ukinila direktno kontejnersko linijo, ki je koprsko pristanišče 

povezovala z Daljnim vzhodom. Zadnja ladja te linije je priplula v Koper sredi januarja 

2012. Kljub temu bodo ladjarji ostali prisotni preko posrednih (feeder) povezav. 
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POSLOVNO POROČILO SKUPINE LUKA KOPER 
   

 

ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE LUKA KOPER 

 

V Skupini Luka Koper smo poslovno leto 2011 zaključili uspešno. Dosegli smo rekord 

ladijskega pretovora v višini 17 milijonov ton, kar predstavlja 11 odstotno povečanje glede na 

predhodno leto. Leto 2011 je zaznamovala tudi rast prihodkov od prodaje ter obvladovanje 

stroškov, kar se posledično izkazuje v več kot za polovico višjem poslovnem izidu iz 

poslovanja v primerjavi s predhodnim letom. Slabitev naložbe v družbo Intereuropa, d. d. v 

juniju in decembru 2011 je bistveno negativno vplivala na čisti poslovni izid, ki znaša 447,7 

tisoč evrov. Brez slabitve naložbe v družbo Intereuropa d. d., bi čisti poslovni izid znašal 12,9 

milijona evrov.   

Poslovanje Skupine Luka Koper je v četrtem kvartalu leta 2011 zaznamoval za 4 odstotke 

višji ladijski pretovor v primerjavi z zadnjim kvartalom leta 2010. V četrtem kvartalu leta 

2011 smo v Skupini dosegli tudi 37,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 8 

odstotkov več kot v enakem obdobju lani, dobiček iz poslovanja četrtega kvartala pa je 

znašal 6,6 milijona evrov in je občutno višji od doseženega v tretjem kvartalu, vendar 

malenkost nižji od dobička iz poslovanja doseženega v drugem kvartalu, ko smo beležili 

najvišji kvartalni dobiček iz poslovanja leta 2011.  

 

Matična družba Luka Koper, d. d. je poslovno leto 2011 zaključila z negativnim čistim 

poslovnim izidom v višini - 1,8 milijona evrov. 
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POSLOVNI PRIHODKI  

Poslovni prihodki Skupine Luka Koper so v letu 2011 znašali 143,6 milijona evrov in tako 

presegali dosežene poslovne prihodke preteklega leta za 13 odstotkov ter načrtovane 

poslovne prihodke leta 2011 za 9 odstotkov.  

 

Graf 1: Poslovni prihodki Skupine Luka Koper  

 

 

 

Tabela 1: Poslovni prihodki po blagovnih skupinah v obdobju januar - december 2011 in 

              2010 

 

PRIHODKI (v EUR) 
1 – 12  

2011 

1 – 12  

2010 

Indeks 

2011/2010 

Generalni tovori 31.572.579 29.396.296 107 

Kontejnerji 32.356.896 23.975.023 135 

Vozila 14.062.430 12.348.555 114 

Tekoči tovori 7.201.491 6.269.203 115 

Sipki in razsuti tovori 34.647.247 30.960.514 112 

Ostalo  23.792.583 24.396.898 98 

SKUPAJ 143.633.226 127.346.489 113 
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POSLOVNI  ODHODKI  

V letu 2011 so poslovni odhodki Skupine Luka Koper znašali 121,7 milijona evrov, kar pomeni 

7 odstotno povečanje glede na enako obdobje preteklega leta ter 4 odstotno povečanje 

glede na načrt. V primerjavi s preteklim letom največji indeks povečanja stroškov beležimo 

na stroških storitev izvajalcev pristaniških storitev ter stroških energije. V strukturi poslovnih 

odhodkov v letu 2011 največji delež odpade na stroške storitev.  

 

Graf 2: Struktura poslovnih odhodkov Skupine Luka Koper  

 

 

 

STROŠKI MATERIALA  

Stroški materiala znašajo 10,4 milijona evrov in pomenijo 16-odstotno povečanje v primerjavi 

z letom 2010. Najbolj so se povečali stroški energije in sicer električne energije in 

pogonskega goriva, ki se uporabljata za pogon luške mehanizacije. Rast omenjenih stroškov 

je posledica povečanega pretovora ter povečanega števila manipulacij na enoto ladijskega 

pretovora.  

 

STROŠKI STORITEV  

Stroški storitev znašajo 39 milijonov evrov in so 14 odstotkov višji primerjalno lanskemu letu.  

Najvišjo postavko v okviru stroškov storitev predstavljajo stroški storitev izvajalcev 

pristaniških storitev v višini 17 milijonov evrov, ki so se povečali za 28 odstotkov glede na 

predhodno leto. Povečanje stroškov storitev izvajalcev pristaniških storitev je posledica 
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večjega obseg opravljenih storitev zaradi povečanega pretovora ter posledica povečanja 

stroška na enoto opravljene storitve.  

 

STROŠKI DELA 

Stroški dela, ki predstavljajo drugi največji delež v strukturi poslovnih odhodkov, so v letu 

2011 znašali 37,9 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot leto prej. Število zaposlenih v 

družbah Skupine Luka Koper je na dan 31. december 2011 znašalo 1.018 zaposlenih, kar je 

21 zaposlenih več v primerjavi z letom prej. Na povišanje stroškov dela je vplivala v mesecu 

juliju in avgustu izvedena eskalacija osnovnih plač ter poračun eskalacije za preteklo 

obdobje. 

 

ODPISI VREDNOSTI 

Odpisi vrednosti, v višini 27,7 milijona evrov, so za 2 odstotka nižji kot v lanskem letu. V letu 

2011 smo investirali 19,8 milijona evrov, kar je 2 odstotka manj kot v preteklem letu (več o 

izvedenih naložbah pišemo v poglavju Naložbe v nefinančna sredstva).  

 

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 

Povečanje poslovnih prihodkov v primerjavi s preteklim letom ter upočasnjena rast stroškov, 

ki je bila 5,6 odstotnih točk nižja od rasti poslovnih prihodkov, se odraža v dobičku iz 

poslovanja, ki je v letu 2011 znašal 22,4 milijona evrov in je bil 58 odstotkov višji od 

realiziranega v letu 2010 ter 45 odstotkov višji od načrtovanega za letošnje obdobje. Dobiček 

iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 49,7 milijona evrov in je za 23 

odstotkov oz. za 9,2 milijona evrov višji od doseženega v lanskem letu ter 6,9 milijona evrov 

višji od načrtovanega.  

 

FINANČNI PRIHODKI IN FINANČNI ODHODKI  

Finančni prihodki Skupine Luka Koper so v letu 2011 znašali 1,9 milijona evrov, kar je 15,8 

odstotkov manj kot v lanskem letu.  

Finančni odhodki znašajo 22,4 milijona evrov in so se v primerjavi z lanskoletnimi povečali za 

13 odstotkov. Na povečanje finančnih odhodkov je vplivala predvsem slabitev finančne 

naložbe v družbo Intereuropa, d. d., v višini 13,9 milijona evrov, ki je bila v letu 2011 

opravljena dvakrat in sicer na dan 30. junij 2011 ter 31. december 2011.   

 

POSLOVNI IZID PRED DAVKI IN ČISTI POSLOVNI IZID 

Poslovni izid pred davki znaša 1,9 milijona evrov, čisti poslovni izid pa znaša 447,7 tisoč 

evrov. Čisti poslovni izid je višji kot v letu 2010, ko smo izkazovali čisto izgubo v višini -2,9 
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milijona evrov. Brez slabitve finančne naložbe v družbo Intereuropa, d. d., bi čisti poslovni 

izid leta 2011 znašal 12,9 milijona evrov.  

 

GIBANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI  

Na dan 31. december 2011 je bilančna vsota Skupine Luka Koper znašala 478,3 milijona 

evrov in je bila za 5 odstotkov nižja glede na konec leta 2010. Dolgoročna sredstva so na 

dan 31. december 2011 predstavljala 93 odstotkov vseh sredstev.  

Kratkoročna sredstva so se glede na stanje konec leta 2010 zmanjšala za 11 milijonov evrov. 

Zmanjšanje je predvsem posledica slabitve finančne naložbe v družbo Intereuropa, d. d., ki 

je razporejena v sredstva za prodajo (skupina za odtujitev).  

Dolgoročne obveznosti do virov sredstev in dolgoročne rezervacije so na dan 31. december 

2011 znašale 168,8 milijona evrov, kar predstavlja 35 odstotkov vseh obveznosti do virov 

sredstev. 

Delež finančnih obveznosti na kapital znaša v letu 2011 85,5 odstotka in se je glede na konec 

leta 2010 znižal za 8 odstotnih točk.  
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TRŽENJE IN PRODAJA 

 

Kljub šibki gospodarski rasti na zalednih trgih Skupine Luka Koper v letu 2011, smo v družbi 

Luka Koper, d. d. zabeležili absolutni rekord letnega ladijskega pretovora in presegli 17 

milijonov ton, kar predstavlja 11 odstotno povečanje glede na predhodno leto in skoraj 4 

odstotno preseganje poslovnega načrta. 

Najvišjo rast ladijskega pretovora smo v Luki Koper, d. d. dosegli na segmentu pretovora 

kontejnerjev in avtomobilov. 

 

Graf 6: Ladijski pretovor v letu 2010 in 2011 ter načrt  
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Struktura ladijskega pretovora po blagovnih skupinah  

 

Tabela 2: Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letu 2011 in 2010 

BLAGOVNE SKUPINE  
(v ton) 

1 – 12   
 2011 

1 – 12  
 2010 

Indeks 
2011/2010 

Generalni tovori 1.383.355 1.445.630 96 

Kontejnerji 5.334.817 4.302.542 124 

Vozila 640.407 533.300 120 

Tekoči tovori 2.922.890 2.727.014 107 

Sipki in razsuti tovori 6.769.845 6.363.557 106 

Skupaj 17.051.314 15.372.044 111 
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Tabela 2: Ladijski pretovor kontejnerjev (v TEU) in vozil (v kos) v letu 2011 in 2010 

BLAGOVNE SKUPINE  

 

1 – 12   

 2011 

1 – 12  

 2010 

Indeks 

2011/2010 

Kontejnerji  - v TEU 589.314 476.731 124 

Vozila – v KOS 446.743 378.318 118 

 

 

Graf 7: Struktura ladijskega pretovora po blagovnih skupinah v letu 2011 in sprememba 

glede na leto 2010 

 

 

 

V strukturi ladijskega pretovora imajo prevladujoči delež sipki in razsuti tovori. Primerjalno 

glede na enako obdobje lanskega leta se je povečal delež kontejnerjev in sicer na račun 

nižjega deleža ladijskega pretovora sipkih in razsutih tovorov, generalnih ter tekočih tovorov. 

 

Kontejnerji  

Največji porast ladijskega pretovora smo dosegli na kontejnerskem terminalu. Ladijski 

pretovor je v primerjavi z letom 2010 zrastel za 23,6 odstotka, kar pomeni rekordnih 589.314 

TEU. V primerjavi z načrtom za leto 2011 se je ladijski pretovor povečal za 9,7 odstotka.  

 

Vozila 

V letu 2011 smo v Luki Koper, d. d. pretovorili 446.743 vozil, kar predstavlja 18 odstotkov 

več pretovorjenih avtomobilov kot v letu 2010. Največja rast ladijskega pretovora 

avtomobilov je bila dosežena v zadnjem tromesečju, ko smo skupno pretovorili kar 122.418 

vozil in tako zastavljeni načrt pretovora zadnjega kvartala presegli za 11 odstotkov.  
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Generalni tovori  

V družbi Luka Koper, d. d. smo na področju generalnih tovorov leto 2011 zaključili s 4,3 

odstotnim padcem ladijskega pretovora v primerjavi s poslovnim letom 2010. Padec smo 

zabeležili pri ladijskem pretovoru lesa, kar je moč pripisati nestabilnim političnim razmeram 

na območju Severne Afrike, ter pri ladijskem pretovoru sadja s konvencionalnimi ladjami, 

kjer je moč zaznati pospešen trend kontejnerizacije. Hkrati beležimo povečanje ladijskega 

pretovora specialnih generalnih tovorov. 

 

Tekoči tovori  

Leto 2011 je bilo v znamenju rasti ladijskega pretovora tekočih tovorov v obeh 

podsegmentih, tekočih tovorov in naftnih derivatov. Ključno vlogo za 22,8 odstotno rast 

podsegmenta tekočih tovorov je zagotovil tudi novi terminal za alkohole, ki je bil sicer 

zaključen že v letu 2010, vendar je svojo polno operativnost dosegel v letu 2011. Poslovni 

načrt  smo s tem presegli za 3 odstotke. 

 

Na področju ladijskega pretovora naftnih derivatov preko Luke Koper, d. d., smo dosegli 4,1 

odstotno rast v primerjavi z letom 2010 in 8 odstotno preseganje načrta. 

 

Sipki in razsuti tovori  

Na premogovnem terminalu smo v Luki Koper, d. d. zabeležili 6 odstotno rast ladijskega 

pretovora. Obseg ladijskega pretovora železove rude je dosegel nivo leta 2010 in je bil v 

okviru načrtovanih količin. Uspešno poslovanje železarske industrije v Avstriji je pripomoglo k 

10 odstotni rasti ladijskega pretovora premoga.  

 

Na terminalu za sipke tovore smo zabeležili 7,8 odstotni porast ladijskega pretovora glede na 

lansko leto, predvsem na račun večjega pretovora mineralov in surovin. Občutno smo 

povečali ladijski pretovor glinice, ki se je v primerjavi s pretovorom v lanskem letu povečal za 

47,5 odstotkov. 

 

Struktura pretovora po tržiščih  

Na vseh naših tradicionalnih trgih smo v letu 2011 zabeležili povečan ladijski pretovor. 

Napore smo usmerili v ohranitev položaja na ključnih trgih, hkrati pa smo izkoriščali nove 

priložnosti ter povečevali svoj delež na posameznih tržiščih. 

 

Največjo rast smo dosegli na madžarskem in avstrijskem trgu, predvsem na račun 

povečanega pretovora kontejnerjev. Avstrijski trg je tako po skupni količini pretovorjenega 

blaga presegel domači trg. Ravno tako smo iz naslova povečanega pretovora kontejnerjev 

zabeležili rast tudi na slovaškem in češkem trgu. 
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Graf 8: Struktura ladijskega pretovora po trgih v letu 2011 

 

 

Tržne aktivnosti 

Tudi v letu 2011 smo v družbi veliko pozornosti namenili širjenju prepoznavnosti našega 

pristanišča ter promoviranju Luke Koper, d. d. kot vstopne točke za blago iz Bližnjega in 

Daljnega vzhoda za evropski trg, predvsem do naših zalednih trgov srednje in 

vzhodnoevropskih držav. 

 

Organizirali oziroma udeležili smo se številnih prireditev, kot so razne logistične konference, 

gospodarske delegacije, luški dnevi, srečanja na pomembnih prekomorskih trgih in sicer v 

Južni Koreji, na Kitajskem, v Indiji, na Tajskem, v Kambodži ter v Mjanmaru.  

 

Za turško tržišče, ki je za Luko Koper, d. d. pomembno predvsem na področju avtomobilske 

industrije, smo v Carigradu meseca novembra organizirali prvi Dan Luke Koper.  
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DELNICA LKPG 

 

Konec decembra je imela družba Luka Koper, d. d. 13.396 delničarjev oziroma 5,7 odstotkov 

manj kot leto prej. Na zadnji dan decembra je imelo 10 največjih delničarjev v lasti 75,87 

odstotkov vseh delnic Luke Koper, d. d. Največji lastnik ostaja Republika Slovenija, ki ima v 

lasti 51-odstotni delež. 

 

Tabela 3: Deset največjih delničarjev na dan 31. december 2011 

Zap. 

št. 
Delničar Število delnic 

Lastniški 

delež 

1. Republika Slovenija 7.140.000 51,00 % 

2. Slovenska odškodninska družba, d. d. 1.557.857 11,13 % 

3. Kapitalska družba, d. d. 696.579 4,98 % 

4. Mestna občina Koper 466.942 3,34 % 

5. KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 158.230 1,13 % 

6. Vzajemni sklad KD delniški dohodkovni 149.849 1,07 % 

7. Perspektiva FT, d. o. o. 125.895 0,90 % 

8. Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I 114.859 0,82 % 

9. KD Indija – Kitajska, delniški 106.935 0,76 % 

10. Zavarovalnica Triglav, d. d. 104.756 0,75 % 

Skupaj deset največjih delničarjev 10.621.902 75,87 % 

Skupaj vse delnice 14.000.000 100,00% 

 
Trgovanje z delnico  
 
Delnica Luke Koper, d. d., kotira v najuglednejšem segmentu Ljubljanske borze, imenovanem 
Prva kotacija. 
 
Tabela 4: Pomembnejši podatki o delnici LKPG 

 2011 2010 

Število izdanih delnic na dan 31. december 14.000.000  14.000.000  

Tržna kapitalizacija na dan 31. december (v mio evrov)  99,40 245,84 

Promet (vsi posli) v obdobju januar – december 

(v mio evrov)  
3,6 8,2 

Najnižji enotni* oziroma zaključni tečaj obdobja januar – 

december (v evrih)  6,86 15,02 

Najvišji enotni* oziroma zaključni tečaj obdobja januar – 

december (v evrih)  17,01 25,10 

Zaključni tečaj na dan 31. december (v evrih)  7,10 17,56 
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* Ljubljanska borza je spremenila metodologijo objave enotnega tečaja tako, da od aprila 2011 dalje objavlja zaključni tečaj 
namesto enotnega tečaja. Skladno z metodologijo Ljubljanske borze, objavljamo enotni tečaj za lansko obdobje ter prvi kvartal 
leta 2011 ter zaključni tečaj od začetka objavljanja le-tega. 

 

 

Povprečni enotni dnevni tečaj delnice Luke Koper, d. d., je v letu 2011 znašal 11,78 evra, 

sicer pa se je njena vrednost v minulem letu gibala med 6,86 in 17,09 evri. Najvišja tržna 

cena, po kateri so bili sklenjeni posli, je znašala 17,20 evra, najnižja pa 6,86 evra. Tržna 

kapitalizacija delnic Luke Koper, d. d., je na zadnji dan leta 2011 znašala 99.400.000 evrov. 

Vrednost delnice LKPG se je v letu 2011 znižala nekoliko bolj kot indeks Ljubljanske borze 

SBITOP. Z delnico je bilo sklenjenih 2.657 borznih poslov in poslov s svežnji. Skupni promet 

je v tem obdobju znašal 3.653.673 evrov, kar je 55 odstotkov manj kot v letu 2010. Ob tem 

je lastnika zamenjalo 301.107 delnic. 

 
Graf 9: Prikaz gibanja vrednosti enotnega (prvi kvartal) in zaključnega tečaja (drugi kvartal) 

LKPG in dnevnega prometa v obdobju januar – december 2011 
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Lastništvo delnic članov nadzornega sveta in članov uprave  
 
Dne 31. decembra 2011 so imeli delnice Luke Koper, d. d., v lasti naslednji člani nadzornega 

sveta: 
 

dr. Marko Simoneti, član nadzornega sveta 590 

Nebojša Topič, član nadzornega sveta 9 

 
Delnice Luke Koper, d. d., so imeli dne 31. decembra 2011 naslednji člani uprave: 
 

dr. Gregor Veselko, predsednik uprave 20 

kap. Tomaž Martin Jamnik, namestnik predsednika uprave 80 



 

26 

 

NEREVIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE LUKA KOPER, D. D. 
2011 

Dividendna politika  
 
Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d. uravnoteženo združuje težnjo po dividendnih 

donosih lastnikov in težnjo po uporabi čistega dobička za financiranje investicijskih načrtov 

ter znižanju deleža dolžniških virov financiranja v strukturi financiranja. Družba načrtuje, da 

bo v prihodnjih letih za dividende namenila predvidoma do ene tretjine ustvarjenega čistega 

poslovnega izida obdobja.   

 

Čista izguba na delnico  

Čista izguba na delnico družbe Luka Koper d. d., izračunana kot razmerje med čisto izgubo 

obdobja januar – december 2011 in številom vseh izdanih delnic, znaša -0,13 evra. 

 

Knjigovodska vrednost delnice  

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. december 2011 izračunana kot razmerje med 

vrednostjo kapitala in številom vseh izdanih delnic, znaša 16,41 evra.  

 
Lastne delnice, odobreni kapital, pogojno povečanje kapitala  

Luka Koper, d. d., na dan 31. december 2011 ni imela lastnih delnic. V veljavnem Statutu 

družba ne predvideva kategorij odobrenega kapitala, do katerih bi lahko uprava družbe 

povečala osnovni kapital. Družba tudi ni imela podlage za pogojno povečanje osnovnega 

kapitala. 

 

Komuniciranje z vlagatelji  

21. aprila 2011 smo se udeležili Dneva slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani, ki ga je že 

šesto leto zapored organizirala Ljubljanska borza. Približno 150 predstavnikov slovenskih in 

tujih borzno - posredniških hiš, bank, skladov in drugih upravljavcev premoženja so 

informacije o družbah zbirali na predstavitvah in na individualnih sestankih. Z analitiki in 

upravljavci premoženja smo se ponovno sestali  6. decembra v Ljubljani, tudi tokrat v sklopu 

srečanj, ki jih organizira Ljubljanska borza. Z namenom še bolj odprte komunikacije z 

vlagateljsko javnostjo smo 8. septembra 2011 za finančne analitike in predstavnike 

vlagateljev pripravili dan odprtih vrat, na katerem smo predstavili polletne poslovne rezultate 

in 5-letni strateški načrt družbe. Srečanja se je udeležilo 20 analitikov iz različnih slovenskih 

borzno - posredniških hiš in bank. 
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NALOŽBE V NEFINANČNA SREDSTVA 

 

V letu 2011 je Skupina Luka Koper za naložbe v nefinančna sredstva namenila 19,8 milijona 

evrov, od tega odpade 87 odstotkov oz. 17,3 milijona evrov na družbo Luka Koper, d. d.  

 

V letu 2011 smo v Skupini Luka Koper izvedli naslednje večje naložbe: 

 posodobili smo Kontejnerski terminal, z namenom odpravljanja ozkih grl v delovnem 

procesu in z namenom doseganja višjega nivoja storitve ter zagotavljanja 

kvalitetnejših uslug komitentom, 

 poglobili smo morsko dno in izvedli rekonstrukcijo vezov na Potniškem terminalu, s 

čimer je sedaj omogočeno pristajanje tudi velikim potniškim ladjam, dolžine do 330 

m, omogočeno pa je tudi privezovanje dveh manjših potniških ladij hkrati. 29. maja 

smo na Potniškem terminalu prvič privezali največjo ladjo za križarjenje doslej, 

Voyager of the Seas. Poleg tega smo na terminalu uredili tudi javno razsvetljavo, 

 zgradili smo dodatni, četrti samostojni odbojnik za privezovanje ladij na Terminalu za 

alkohole, ki omogoča privez daljših ladij in varnejši pretovor,  

 obnovili smo manipulativne površine na Terminalu za generalne tovore, saj je 

terminal zaradi povečanega pretovora projektnih in enkratnih tovorov potreboval 

prostor za skladiščenje in manipulacijo tovora,  

 uredili smo funkcionalnejše odprte površine na Terminalu sipkih tovorov, za 

skladiščenje starega železa. V starem delu skladišč za žitarice smo zaradi statične 

varnosti skladišč pristopili k obnovi vseh nosilcev palične konstrukcije v starem delu 

skladišč TH1 in TH2,  

 v skladu s sprejetimi uredbami smo preuredili in posodobili opremo in instalacije na 

rezervoarskem skladišču tekočih tovorov na Pomolu I,  

 posodobili smo hrbtenico komunikacijskega sistema LAN omrežja,  

 konec leta 2011 smo začeli z izgradnjo Centra za predhodno skladiščenje nevarnih 

odpadkov in odpadkov z ladij na območju pristanišča, s katerim bomo zagotovili 

pokrite površine za predhodno skladiščenje teh odpadkov in zmanjšali obremenitve 

naravnega okolja, 

 konec leta 2011 smo pristopili k preureditvi nadstrešnice na Terminalu za sadje, z 

namenom zagotavljanja manipulacij ob vseh neugodnih vremenskih pogojih.  
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UPRAVLJANJE S KADRI 

 

Čeprav je v sklopu obvladovanja stroškov zadnji dve leti v Skupini Luka Koper veljal ukrep 

selektivnega pristopa k zaposlovanju in posledično zniževanje števila zaposlenih, je v letu 

2011 intenzivna rast pretovora, posebno kontejnerskega prometa, sprožila vrsto ukrepov za 

zagotovitev dodatnih kadrovskih resursov v osnovnem procesu pretovarjanja in skladiščenja.  

Potrebe po dodatnih kadrih smo reševali z notranjo optimizacijo delovnih procesov ter z 

novim zaposlovanjem. Tako smo v letu 2011, tudi zaradi sklenjenega sporazuma s SŽPD o 

spremenjenem načinu dela na kontejnerskem terminalu in obalnih dvigalih, v družbi Luka 

Koper, d. d. realizirali 39 novih zaposlitev in sicer predvsem v drugem kvartalu leta 2011. Gre 

predvsem za zaposlovanje operativnih kadrov in sicer večinoma za upravljalce dvigal. 

Posledica intenzivnega zaposlovanja v letu 2011 v Luki Koper, d. d., je bilo tudi višje število 

zaposlenih na ravni Skupine Luka Koper. 

 

Tabela 5: Število zaposlenih po družbah v Skupini Luka Koper  

Družba 31. 12. 2011 31. 12. 2010 
Indeks 

2011/2010 

Luka Koper, d. d. 787 748 105 

Luka Koper INPO, d. o. o. 200 213 94 

Luka Koper Pristan, d. o. o. 4 6 67 

Adria Terminali, d. o. o. 27 30 90 

SKUPAJ* 1.018 997 102 

* primerjava zaposlenih vključuje samo tiste družbe, ki imajo zaposlene 

 

V Skupini Luka Koper v letu 2011 ni bilo identificiranih presežnih delavcev. Med odhodi  

zaposlenih, ki jih je celo nekoliko manj kot predhodno leto, so prevladovale starostne 

upokojitve, v bistveno manjšem delu pa sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 

invalidske upokojitve, smrti delavcev.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE LUKA KOPER 

 

Tabela 7: Izkaz poslovnega izida Skupine Luka Koper 

(v EUR) 

Pojasnila jan. - dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. - dec. 

2010 

Revidiran 

Poslovni prihodki  143.633.226 127.346.489 

Čisti prihodki od prodaje  141.032.422 125.175.301 

Drugi poslovni prihodki  2.600.804 2.171.188 

Ostali prihodki  486.606 392.177 

Poslovni odhodki  -121.736.132 -113.544.728 

Stroški blaga, materiala in storitev  -49.463.203 -43.160.757 

Stroški dela  -37.897.391 -36.100.966 

Odpisi vrednosti  -27.738.473 -28.267.008 

Drugi poslovni odhodki  -6.112.635 -6.267.365 

Rezervacije  -524.429 251.369 

Poslovni izid iz poslovanja  22.383.700 14.193.939 

Finančni prihodki  1.945.726 2.309.705 

Finančni prihodki iz deležev  1.298.498 1.830.707 

Finančni prihodki iz danih posojil  256.170 288.754 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  391.059 190.245 

Finančni odhodki  -22.396.017 -19.805.296 

Fin. odh. iz oslabitev in odpisov fin. naložb 1 -14.161.958 -11.069.760 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  -8.001.150 -8.630.937 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  -232.909 -104.600 

Poslovni izid pred davki  1.933.409 -3.301.652 

Davek iz dobička  -1.130.339 -391.250 

Odloženi davek  -355.341 789.250 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  447.729 -2.903.652 

Dobiček večinskega lastnika  443.364 -2.903.652 

Dobiček manjšinskega lastnika  4.364 0 

Čisti dobiček na delnico: osnovni in 

popravljeni  

 

0,03 -0,21 

 

Pojasnilo 1 

Družba je v letu 2011 izvedla slabitvi naložbe v družbo Intereuropa, d. d. v skupnem znesku 13.916.047 evrov. 

Cenitev tržne vrednosti prodajnega deleža družbe Intereurope, d. d. je bila opravljena na dan 30. september 

2011, z uporabo 8 letne projekcije prostih denarnih tokov z upoštevanjem diskontne stopnje, ki se spreminja po 

letih v odvisnosti s strukturo virov financiranja, denarni tokovi nad 8 let pa so bili ekstrapolirani z 1 odstotno 

stopnjo rasti. 
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Tabela 8: Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Luka Koper  

( v EUR) 

jan. – dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. – dec. 

2010 

Revidiran 

Čisti poslovni izid tekočega obdobja 447.729 -2.903.652 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:   

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, 

razpoložljivih za prodajo 
-4.389.895 -662.135 

Vpliv odloženih davkov  951.563 132.427 

Spremembe poštene vrednosti finančnih inštrumentov 

za varovanje pred tveganjem v neto znesku 
-372.857 0 

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju -3.811.189 -529.708 

Celotni vseobsegajoči donos v obdobju -3.363.460 -3.433.360 

Od tega:   

-  kapital večinskih lastnikov -3.367.823 -3.433.360 

-  kapital manjšinskih lastnikov 4.364 0 
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Tabela 9: Bilanca stanja Skupine Luka Koper 

AKTIVA 

(v EUR) 

31. 12. 2011 

Nerevidirana 

31. 12. 2010 

Revidirana 

SREDSTVA 478.271.061 502.345.304 

A. Dolgoročna sredstva 445.992.223 459.124.856 

I. Neopredmet. dolgoročna sredstva in AČR 5.089.118 7.299.398 

II. Opredmetena osnovna sredstva 363.153.532 373.840.418 

III. Naložbene nepremičnine 20.283.049 17.512.207 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 48.397.015 51.015.089 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 8.664 41.559 

VI. Odložene terjatve za davek 9.060.844 9.416.185 

B. Kratkoročna sredstva 31.726.090 42.736.311 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 6.975.723 18.224.413 

II. Zaloge 0 12.688 

III. Kratkoročne finančne naložbe 594.235 837.691 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 22.729.474 22.980.690 

V. Kratkoročne terjatve za davek od dobička 388.388 0 

VI. Denarna sredstva  1.038.270 680.829 

C. Kratkoročne aktivne časovne raz. 552.748 484.137 

PASIVA 

(v EUR) 

31. 12. 2011 

Nerevidirana 

31. 12. 2010 

Revidirana 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 478.271.061 502.345.304 

Kapital 240.796.819 244.056.503 

A. Kapital - večinski lastnik 240.688.679 244.056.503 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 

III. Zakonske rezerve 18.882.890 18.882.890 

IV. Druge rezerve iz dobička 56.263.317 58.112.522 

V. Presežek iz prevrednotenja 6.703.698 10.514.887 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 10.411.742 8.562.536 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 443.364 0 

B. Kapital - manjšinski lastnik 108.140 0 

C. Rezervacije  12.435.924 12.636.801 

D. Dolgoročne obveznosti 156.383.802 161.192.848 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 154.575.708 158.376.144 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 130.935 187.982 

III. Odložene obveznosti za davek 1.677.159 2.628.722 

E. Kratkoročne obveznosti 67.352.739 83.673.527 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 51.223.765 67.893.506 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 14.998.635 15.511.503 

III. Kratkoročne obveznosti za davek od dobička  1.130.339 268.518 

F. Pasivne časovne razmejitve 1.301.777 785.625 
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Tabela 10: Izkaz denarnih tokov Skupine Luka Koper  

( v EUR) 

jan. – dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. – dec. 

2010 

Revidiran 

 Denarni tokovi pri poslovanju    

 a) Čisti poslovni izid  803.070 -3.692.902 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  1.933.409 -3.301.652 

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

odhodkih  -1.130.339 -391.250 

      

 b) Prilagoditve za  47.824.979 43.828.138 

Amortizacijo (+)  27.291.540 26.268.798 

Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s 

postavkami naložbenja in financiranja (-)  -108.024 -78.763 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s  

postavkami naložbenja in financiranja (+)  33.023 56.867 

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih 

terjatev (-)  -1.554.668 -2.119.460 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 

obveznosti (+)  22.163.108 19.700.696 

    

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 

razmejitev, rezervacij ter  odloženih terjatev in 

obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja  825.082 -21.289.642 

Začetne manj končne poslovne terjatve  -104.276 -3.895.140 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  -68.612 219.213 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek  0 0 

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za     

prodajo   378.100 -43.424 

Začetne manj končne zaloge  12.688 1.064 

Končni manj začetni poslovni dolgovi  291.907 -15.617.629 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije  315.275 -1.953.726 

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  0 0 

     

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju 

ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)  49.453.131 18.845.594 

   

 Denarni tokovi pri naložbenju    

 a) Prejemki pri naložbenju  4.392.628 18.593.009 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, 

 ki se nanašajo na naložbenje   1.329.732 2.028.952 

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  3.771 0 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  164.722 2.431.193 

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin  805.253 1.079 
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 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb  494.038 10.878.305 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb  1.595.112 3.253.480 

     

 b) Izdatki pri naložbenju  -24.621.595 -20.859.080 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  -1.722.886 -533.397 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -18.067.298 -19.310.249 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin  -43.870 -314.167 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  -2.828.133 -419.145 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  -1.959.408 -282.122 

     

c)Prebitek prejemkov pri naložbenju 

ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)  -20.228.967 -2.266.071 

    

 Denarni tokovi pri financiranju    

 a) Prejemki pri financiranju  45.690.118 140.503.795 

 Prejemki od vplačanega kapitala  0 446.549 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  45.000.000 78.550.000 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  690.118 61.507.246 

      

 b) Izdatki pri financiranju  -74.556.840 -156.957.123 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -8.001.150 -8.630.935 

 Izdatki za vračila kapitala  0 0 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  -34.895.279 -40.437.007 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -31.660.303 -107.888.779 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku  -108 -402 

      

c) Prebitek prejemkov pri financiranju 

ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)  -28.866.722 -16.453.328 

    

 Končno stanje denarnih sredstev  1.038.270 680.829 

 Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  357.442 126.195 

 Začetno stanje denarnih sredstev  680.828 554.634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 

 

NEREVIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE LUKA KOPER, D. D.  
2011 

Tabela 11: Izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – december 2010 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  

(v EUR) 

Revidiran 

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Čisti dobiček 

poslovnega 

leta 

Presežek iz 

prevredn-

otenja 

Skupaj 

kapital 

Kapital 

manjšinski 

lastniki 

Kapital 

skupaj 

            

Stanje 1. januar 2010 58.420.965 89.562.704 18.876.841 60.544.410 15.706.529 -7.112.730 11.044.595 247.043.314 367.181 247.410.495 

Vnos čistega poslovnega izida 

 poslovnega leta           -2.903.652   -2.903.652 0 -2.903.652 

Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja             -529.708 -529.708   -529.708 

Vnos vseobsegajočega donosa v 

obdobju 0 0 0 0 0 -2.903.652 -529.708 -3.433.360 0 -3.433.360 

Oblikovanje zakonskih rezerv in 

pokrivanje izgube iz drugih rezerv iz 

dobička po sklepu uprave     6.048 -2.431.888   2.425.839   0 0 0 

Pokrivanje  čiste izgube tekočega leta v 

breme prenesenega dobička         -477.812 477.812   0 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta v 

preneseni čisti dobiček         -7.112.730 7.112.730   0 0 0 

Obračun pridobitve deleža         446.549     446.549   446.549 

Premik iz kapitala                0 -367.181 -367.181 

Stanje 31. december 2010 58.420.965 89.562.704 18.882.889 58.112.522 8.562.536 0 10.514.887 244.056.503 0 244.056.503 
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Tabela 12: Izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – december 2011 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  

(v EUR) 

Nerevidiran 

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Čisti 

dobiček 

poslovn- 

ega leta 

Presežek iz 

prevred-

notenja 

Skupaj 

kapital 

Kapital 

manjšinski 

lastniki 

Kapital 

skupaj 

            

Stanje 1. januar 2011 58.420.965 89.562.704 18.882.889 58.112.522 8.562.536 0 10.514.887 244.056.503 0 244.056.503 

Vnos čistega poslovnega izida 

 poslovnega leta           443.364   443.364 4.364 447.729 

Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja             -3.811.188 -3.811.188   -3.811.188 

Vnos vseobsegajočega donosa v 

obdobju 0 0 0 0 0 443.364 -3.811.188 -3.367.824 4.364 -3.363.460 

Oblikovanje zakonskih rezerv in 

pokrivanje izgube iz drugih rezerv 

idobička po sklepu uprave       -1.849.205   1.849.205   0 0 0 

Pokrivanje  čiste izgube tekočega leta v 

breme prenesenega dobička         1.849.205 -1.849.205   0 0 0 

Prenos čistega dobička preteklega leta v 

preneseni čisti dobiček               0 0 0 

Dividende                     

Obračun pridobitve deleža               0 103.776 103.776 

Stanje 31. december 2011 58.420.965 89.562.704 18.882.889 56.263.317 10.411.742 443.364 6.703.698 240.688.679 108.140 240.796.819 
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NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI  

DRUŽBE LUKA KOPER, D. D. 

 

 

Tabela 13: Izkaz poslovnega izida Luke Koper, d. d. 

(v EUR) Pojasnila 

jan. – dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. – dec. 

2010 

Revidiran 

Poslovni prihodki  134.426.837 118.938.924 

Čisti prihodki od prodaje  134.346.847 118.860.425 

Drugi poslovni prihodki  79.990 78.499 

Ostali prihodki  386.007 370.322 

Poslovni odhodki  -115.814.715 -107.181.329 

Stroški blaga, materiala in storitev  -51.283.601 -44.186.813 

Stroški dela  -31.764.802 -30.057.873 

Odpisi vrednosti  -26.196.999 -27.037.980 

Drugi poslovni odhodki  -6.044.885 -6.150.032 

Rezervacije  -524.429 251.369 

Poslovni izid iz poslovanja  18.998.129 12.127.917 

Finančni prihodki  3.087.093 5.433.118 

Finančni prihodki iz deležev  2.448.430 4.980.335 

Finančni prihodki iz danih posojil  262.300 276.026 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  376.362 176.757 

Finančni odhodki  -23.036.382 -20.125.398 

Fin. odh. iz oslabitev in odpisov fin. naložb 1 -14.538.345 -11.069.760 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  -8.271.455 -8.951.286 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  -226.582 -104.353 

Poslovni izid pred davki  -951.161 -2.564.363 

Davek iz dobička  -586.187 0 

Odloženi davek  -311.858 132.475 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  -1.849.205 -2.431.888 

Čisti dobiček na delnico: osnovni in popravljeni   -0,13 -0,17 

 

Pojasnilo 1 

Družba je v letu 2011 izvedla slabitvi naložbe v družbo Intereuropa, d. d. v skupnem znesku 13.916.047 evrov. 

Cenitev tržne vrednosti prodajnega deleža družbe Intereurope, d. d. je bila opravljena na dan 30. september 

2011, z uporabo 8 letne projekcije prostih denarnih tokov z upoštevanjem diskontne stopnje, ki se spreminja po 

letih v odvisnosti s strukturo virov financiranja, denarni tokovi nad 8 let pa so bili ekstrapolirani z 1 odstotno 

stopnjo rasti. 
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Tabela 14: Izkaz vseobsegajočega donosa Luke Koper, d. d.  

(v EUR) 

jan. – dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. – dec. 

2010 

Revidiran 

Čisti poslovni izid tekočega obdobja -1.849.205 -2.431.888 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:   

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, 

razpoložljivih za prodajo 
-4.389.895 -662.135 

Vpliv odloženih davkov  951.563 132.427 

Sprememba poštene vrednosti finančnih inštrumentov za 

varovanje pred tveganjem v neto znesku 
-372.857 0 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju -3.811.189 -529.708 

Celotni vseobsegajoči donos v obdobju -5.660.394 -2.961.596 
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Tabela 15: Bilanca stanja Luke Koper, d. d. 

AKTIVA 

(v EUR) 

31. 12. 2011 

Nerevidirana 

31. 12. 2010 

Revidirana 

SREDSTVA 468.699.491 494.944.676 

A. Dolgoročna sredstva 438.078.711 452.202.349 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR 4.580.294 7.299.398 

II. Opredmetena osnovna sredstva 338.692.966 343.843.293 

III. Naložbene nepremičnine 35.523.894 37.120.101 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 50.161.275 54.474.523 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 8.664 41.559 

VI. Odložene terjatve za davek 9.111.617 9.423.475 

B. Kratkoročna sredstva 30.080.353 42.270.577 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 6.963.061 18.211.752 

II. Kratkoročne finančne naložbe 730.568 1.131.029 

III. Kratkoročne poslovne terjatve 21.485.590 22.335.500 

IV. Kratkoročne terjatve za davek od dobička 0 0 

V. Denarna sredstva  901.134 592.296 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 540.427 471.750 

PASIVA 

(v EUR) 

31. 12. 2011 

Nerevidirana 

31. 12. 2010 

Revidirana 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 468.699.491 494.944.676 

A. Kapital 229.715.798 235.376.191 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 

III. Rezerve iz dobička 75.028.431 76.877.636 

IV. Presežek iz prevrednotenja 6.703.698 10.514.887 

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 

B. Rezervacije  6.026.604 5.358.127 

C. Dolgoročne obveznosti 165.990.760 161.075.952 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 164.236.580 158.376.144 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 77.021 71.086 

III. Odložene obveznosti za davek 1.677.159 2.628.722 

Č. Kratkoročne obveznosti 65.767.830 92.402.544 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 51.223.765 77.693.895 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 14.544.065 14.708.649 

D. Pasivne časovne razmejitve 1.198.500 731.862 
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Tabela 16: Izkaz denarnih tokov Luke Koper, d. d. 

( v EUR) 

jan. – dec. 

2011 

Nerevidiran 

jan. – dec. 

2010 

Revidiran 

 Denarni tokovi pri poslovanju      

 a) Čisti poslovni izid  -1.537.348 -2.564.363 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  -951.161 -2.564.363 

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih  -586.187 0 

    

 b) Prilagoditve za  45.899.573 39.853.100 

Amortizacijo (+)  25.850.007 25.110.887 

Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s 

postavkami naložbenja in financiranja (-)  
-79.963 -78.463 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s  

postavkami naložbenja in financiranja (+)  
30.459 55.990 

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev 

(-)  
-2.710.731 -5.256.361 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 

obveznosti (+)  
22.809.800 20.021.046 

    

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 

razmejitev, rezervacij ter  odloženih terjatev in 

obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja  

2.168.695 -18.826.107 

Začetne manj končne poslovne terjatve  882.806 -4.146.196 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  -68.677 217.387 

Začetne manj končne odložene terjatve za davek  0 0 

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   378.101 -30.763 

Začetne manj končne zaloge  0 0 

Končni manj začetni poslovni dolgovi  -158.648 -13.739.618 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije  1.135.114 -1.126.917 

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek  0 0 

    

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju 

ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)  
46.530.920 18.462.630 

   

 Denarni tokovi pri naložbenju    

 a) Prejemki pri naložbenju  6.450.164 19.191.416 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, 

 ki se nanašajo na naložbenje   
2.485.795 5.165.853 

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  3.771 0 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  136.661 2.457.339 

 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin  805.253 1.079 
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 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb  494.038 9.324.532 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb  2.524.646 2.242.613 

    

b) Izdatki pri naložbenju  -23.418.239 -20.011.127 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  -1.213.434 -533.397 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  -16.023.244 -17.982.309 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin  -43.870 -314.167 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  -3.405.728 -952.174 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  -2.731.962 -229.080 

    

c)Prebitek prejemkov pri naložbenju 

ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)  
-16.968.075 -819.711 

    

 Denarni tokovi pri financiranju    

 a) Prejemki pri financiranju  46.800.000 158.358.137 

 Prejemki od vplačanega kapitala  0 0 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  45.000.000 78.550.000 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  1.800.000 79.808.137 

    

 b) Izdatki pri financiranju  -76.054.007 -175.897.341 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  -8.271.455 -8.951.286 

 Izdatki za vračila kapitala  0 0 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  -34.895.279 -40.437.007 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -32.887.165 -126.508.645 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku  -108 -403 

    

c) Prebitek prejemkov pri financiranju 

ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)  
-29.254.007 -17.539.203 

    

 Končno stanje denarnih sredstev  901.134 592.297 

 Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  308.838 103.717 

 Začetno stanje denarnih sredstev  592.296 488.580 
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Tabela 17: Izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d. d. za obdobje januar – december 2010 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  

(v EUR) 

Revidiran 

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

Zakonske 

rezerve 

Druge rezerve 

iz dobička 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Čisti 

dobiček 

poslovnega 

leta 

Presežek iz 

prevredn- 

otenja 

Skupaj 

kapital 

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

Stanje 1. januar 2010 58.420.965 89.562.704 18.765.115 60.544.409 0 0 11.044.595 238.337.787 

Vnos čistega poslovnega izida 

 poslovnega leta 
          -2.431.888   -2.431.888 

Drugi vseobsegajoči poslovni izid 

obdobja 
      -529.708 -529.708 

Vnos vseobsegajočega donosa v 

obdobju 
0  0  0  0  0  -2.431.888  -529.708 -2.961.596 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 

sklepu uprave in nadzornega sveta 
       -2.431.888    2.431.888     

Prenos v druge rezerve iz dobička po 

sklepu skupščine 
                

Prenos čistega dobička preteklega leta v 

preneseni čisti dobiček 
              

Izplačilo dividend                 

Drugo                 

Stanje 31. december 2010 58.420.965 89.562.704 18.765.115 58.112.521 0 0 10.514.887 235.376.191 
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Tabela 18: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d. d. za obdobje januar – december 2011 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

(v EUR) 

Nerevidiran 

Vpoklicani 

kapital 

Kapitalske 

rezerve 

 

Zakonske 

rezerve 

 

Druge 

rezerve iz 

dobička 

Preneseni 

čisti 

dobiček 

Čisti 

dobiček 

poslovnega 

leta 

Presežek iz 

prevredno- 

tenja 

 

Skupaj 

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

Stanje 1. januar 2011 58.420.965 89.562.704 18.765.115 58.112.521 0 0 10.514.887 235.376.191 

Vnos čistega poslovnega izida 

Poslovnega leta  
        -1.849.205  -1.849.205 

Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja       -3.811.189 -3.811.189 

Vnos vseobsegajočega donosa v obdobju 0  0  0  0 0 -1.849.205 -3.811.189 -5.660.394 

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu 

uprave in nadzornega sveta 
      -1.849.205  1.849.205   

Prenos v druge rezerve iz dobička po sklepu 

skupščine 
           

Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni 

čisti dobiček 
           

Izplačilo dividend            

Drugo            

Stanje 31. december 2011 58.420.965 89.562.704 18.765.115 56.263.317 0 0 6.703.698 229.715.797 
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 

 

Uprava družbe Luka Koper, d. d., izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d. 

in konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper za obdobje, ki se je končalo 31. 

decembra 2011, pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja 

in izidov poslovanja družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper.  

Pri pripravi izkazov za obdobje januar – december 2011 so bile uporabljene enake 

računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. 

d. in Skupine Luka Koper.  

Izkazi so za obdobje, ki se je končalo 31. decembra 2011, pripravljeni v skladu z 

Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in jih je potrebno brati v povezavi z 

letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 

2010.  

 

dr. Gregor Veselko 

predsednik uprave 

 

kap. Tomaž Martin Jamnik  

namestnik predsednika uprave  

 

Marko Rems  

član uprave  

 

Matjaž Stare 

član uprave – delavski direktor  

 

Koper, 24. februar 2012 

 


