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POSLOVNO POROČILO

1 POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE LUKA KOPER
Leto 2014 je bilo za Skupino Luka Koper zelo uspešno. V skupnem ladijskem pretovoru smo pretovorili
19 milijonov ton blaga in tako za 5 odstotkov presegli količine iz leta 2013. V letu 2014 smo dosegli
rekord letnega pretovora kontejnerjev, ki je znašal 674 tisoč TEU. Čisti prihodki od prodaje so dosegli
163,6 milijona evrov in za 13 odstotkov presegli čiste prihodke od prodaje leta 2013.
V septembru 2014 je bila zaključena prva faza poglabljanja morja ob kontejnerski obali na globino –14
metrov, s čimer smo omogočili prihod večjih kontejnerskih ladij v pristanišče. Od aprila 2015 dalje bo
koprsko pristanišče za ladje, ki ga tedensko povezujejo s pristanišči v Aziji, prvo ob prihodu v Jadran,
kar je še posebej dobrodošlo za tiste poslovne partnerje, katerih ključni izziv je tranzitni čas.
V začetku leta 2014 je Ljubljanska borza, d. d., po petih letih ponovno vključila delnico Luke Koper, d.
d., v borzni indeks SBI TOP, konec leta 2014 pa smo se veselili nagrade združenja evropskih morskih
pristanišč ESPO, na katerega tekmovanju je Luka Koper, d. d., zmagala s projektom »No waste, just
resources!«.
Za naložbe smo v letu 2014 namenili 30 milijonov evrov, največ za poglabljanje prvega bazena in
ureditev površin za odlaganje izkopnega materiala.
V letu 2014 je Skupina Luka Koper pospešeno nadaljevala z odplačevanjem posojil in znižala
zadolženost za 17 odstotkov v primerjavi s koncem leta 2013.
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1.1

FINANČNI KAZALNIKI

(v evrih)
Iz izkaza poslovnega izida
Čisti prihodki od prodaje
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)
Poslovni izid iz financiranja
Poslovni izid pred davki
Čisti poslovni izid
Dodana vrednost1
Iz izkaza finančnega položaja
(na dan 31. 12.)
Sredstva
Nekratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Kapital
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in
dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti
Iz izkaza denarnih tokov
Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo,
naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
Kazalniki (v odstotkih)
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)
EBITDA marža
Finančne obveznosti/kapital
Neto finančna zadolženost/EBITDA
Stopnja dividendnosti osnovnega kapitala
Ladijski pretovor (v tonah)
Ladijski pretovor

2014

Indeks
2013 2014/2013

163.601.560
33.381.026
60.792.878
-2.039.593
31.957.329
29.098.342
105.591.082

144.235.477
12.201.713
40.385.025
-6.102.670
6.638.223
7.749.500
89.637.816

113
274
151
33
481
375
118

452.585.551
414.412.047
38.173.504
286.323.570

443.558.562
404.525.029
39.033.533
259.204.139

102
102
98
110

129.318.586

152.993.570

85

36.943.395
128.146.556

31.360.853
153.750.652

118
83

29.958.975

14.825.864

202

20,4%
10,7%
6,5%
37,2%
44,8%
1,2
3,8%

8,5%
3,0%
1,7%
28,0%
59,3%
2,6
4,1%

240
357
382
133
75
46
93

18.965.351

17.999.662

105

1

Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
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Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo
in dodana vrednost
(EBITDA) je v letu 2014 za 20,4 milijona evrov višji

kot v letu 2013, pri čemer je povišanje posledica
oblikovanih slabitev vrednosti nepremičnin v letu
2013. Dodana vrednost se je v letu 2014 povečala
za 16 milijonov evrov v primerjavi z letom 2013.

Sestava obveznosti do virov sredstev in neto finančna Na dan 31. december 2014 je kapital Skupine Luka
zadolženost/poslovni
izid
iz
poslovanja
pred Koper znašal 286,3 milijona evrov, kar predstavlja
amortizacijo (EBITDA)
63 odstotkov bilančne vsote. Razmerje neto

finančne zadolženosti glede na ustvarjeni EBITDA
se je v letu 2014 znižalo in znaša 1,2 s čimer se je
finančna moč Skupine Luka Koper še dodatno
povečala.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) in čista
dobičkonosnost sredstev (ROA)

V letu 2014 sta kazalnik čiste dobičkonosnosti
kapitala (ROE) in kazalnik čiste dobičkonosnosti
sredstev (ROA) višja tako od doseženih v letu 2013,
kot od prilagojenih za leto 2013. V letu 2013 so na
čisti poslovni izid Skupine Luka Koper vplivale tudi
slabitve vrednosti nepremičnin in slabitve finančnih
naložb, zato smo za zagotovitev primerljivosti
izračunali prilagojena kazalnika čiste donosnosti
kapitala in sredstev brez te finančne kategorije.
Prilagoditve vključujejo tudi vplive na odložene
davke.

Ladijski pretovor v tonah

V letu 2014 je ladijski pretovor blaga Skupine Luka
Koper znašal 19 milijonov ton, kar je 5 odstotkov
več kot v letu 2013. Sprememba pretovora v letu
2014 glede na leto 2013 po ključnih blagovnih
skupinah znaša:
-
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kontejnerji: 16-odstotno povečanje,
avtomobili: 15-odstotno povečanje,
tekoči tovori: 8-odstotno povečanje,
generalni tovori: 1-odstotno zmanjšanje ter
sipki in razsuti tovori: 4-odstotno zmanjšanje.
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2 PREDSTAVITEV SKUPINE LUKA KOPER
Koprsko pristanišče, ki je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, je nastalo leta 1957.
Upravlja ga družba Luka Koper, d. d., ki izvaja pristaniške in logistične storitve in je upravljavec vseh
terminalov. Na podlagi Koncesijske pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo, družba Luka Koper, d.
d., skrbi tudi za pristaniško infrastrukturo in njen razvoj. Pristanišče je neposredno povezano z
evropskim železniškim in avtocestnim sistemom in ima status mejne vstopne točke Evropske unije.
Predstavlja močno povezavo v logistični verigi med srednjo in vzhodno Evropo ter Sredozemljem,
Bližnjim in Daljnim vzhodom.
Dejavnost pristanišča tudi močno vpliva na okolje, zato družba Luka Koper, d. d., deluje družbeno
odgovorno in z vzpostavljeno okoljsko politiko daje velik poudarek skrbi za okolje.
Delnice Luke Koper, d. d., kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v prvi borzni kotaciji.

2.1

OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., NA DAN 17. APRILA
2015

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 evra

Število delnic

14.000.000 navadnih kosovnih delnic

Kotacija delnic

Ljubljanska borza, d. d., prva borzna kotacija

Oznaka delnice

LKPG

Predsednik uprave

Dragomir Matić

Član uprave

Andraž Novak

Član uprave

Tine Svoljšak2

Član uprave – delavski direktor

Matjaž Stare

Predsednica nadzornega sveta

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

Osnovna dejavnost Luke Koper, d. d.

Storitveno podjetje; pristaniški in logistični sistem

Dejavnost v Skupini Luka Koper

Različne storitvene dejavnosti

2

Na dan 31. decembra 2014 je bil član uprave Jože Jaklin.
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2.2

ORGANIZIRANOST SKUPINE LUKA KOPER

V Skupino Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo
pristanišča. Poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., so Skupino Luka Koper na dan 31. december
2014 sestavljale tudi odvisne družbe ter skupaj obvladovane in pridružene družbe.
Skupina Luka Koper na dan 31. december 2014















Luka Koper, d. d.
Luka Koper INPO, d. o. o., 100 %
Adria Terminali, d. o. o., 100 %
Luka Koper Pristan, d. o. o., 100 %
TOC, d. o. o., 68,13 %
Adria Transport, d. o. o., 50 %
Adria-Tow, d. o. o., 50 %
Adriafin, d. o. o., 50 %
Avtoservis, d. o. o., 49 %
Logis Nova, d. o. o., 100 %3
Adria Investicije, d. o. o., 100 %4
Adriasole, d. o. o. – v stečaju, 98 % (v stečajnem postopku z dne 28. februarja 2014)
Golf Istra, d. o. o. – v stečaju, 20 % (v stečajnem postopku z dne 9. oktobra 2014)

Vključenost družb Skupine Luka Koper v konsolidirane računovodske izkaze na dan 31.
december 2014
a) Metoda popolnega konsolidiranja:
 Luka Koper INPO, d. o. o., 100 %





Adria Terminali, d. o. o., 100 %
Luka Koper Pristan, d. o. o., 100 %
TOC, d. o. o., 68,13 %

b) Kapitalska metoda:
 Adria Transport, d. o. o., 50 %





Adria-Tow, d. o. o., 50 %
Adriafin, d. o. o., 50 %
Avtoservis, d. o. o., 49 %

c) Družbe, ki niso vključene v konsolidirane izkaze:
 Logis Nova, d. o. o., 100 %




Adria Investicije, d. o. o., 100 %
Adriasole, d. o. o. – v stečaju, 98 % (v stečajnem postopku z dne 28. februarja 2014)

3 ,4

Družbi Logis Nova, d. o. o., in Adria Investicije, d. o. o., sta bili od novembra 2011 razporejeni med sredstva,
namenjena prodaji. Glede na neaktivnosti smo jih na dan 31. december 2014 prerazporedili nazaj med odvisne družbe. Zaradi
nematerialnosti se ne konsolidirata.
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Golf Istra, d. o. o. – v stečaju, 20 % (v stečajnem postopku z dne 9. oktobra 2014)

O spremembah v okviru odvisnih, skupaj obvladovanih in pridruženih družb podrobneje poročamo v
konsolidiranem računovodskem poročilu v 6. poglavju: Sestava Skupine Luka Koper.

2.3

DEJAVNOSTI SKUPINE LUKA KOPER

Luka Koper je edino večnamensko slovensko pristanišče in zato izjemnega pomena za državo, saj s
svojim delovanjem vpliva na razvoj slovenskega gospodarstva in logistike v tem delu Evrope.
Pristanišče obsega celovit vodni in priobalni prostor, v katerem se opravljajo pristaniške dejavnosti, ki
so namenjene tovornemu prometu, in dejavnosti, ki so namenjene potniškemu prometu.
Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga, kar dopolnjujemo z vrsto
storitev na blagu in drugih storitev ter zagotavljamo strankam celovito logistično podporo. Pristanišče
je mejna vstopna točka za Evropsko unijo in ima status proste cone tipa I. Luka Koper, d. d., ima
status pooblaščenega gospodarskega subjekta, certifikat AEO pa potrjuje, da je prostocarinska cona
varno območje z najnižjo stopnjo tveganja za blago, ki potuje skozi koprsko pristanišče.
Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za
izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo.
Luka Koper, d. d., je leta 2008 z državo sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških
dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega
tovornega pristanišča. Koncesijska pogodba je bila sklenjena za obdobje 35 let, kakor določa Pomorski
zakonik. Dogovorjena koncesijska dajatev znaša 3,5 odstotka čistih prihodkov od prodaje družbe, iz
katerih so izločeni prihodki od pristaniških pristojbin. V koncesijsko dajatev so vključene tudi vodna
pravica, vodne takse in druge dajatve, povezane z uporabo morja, ki pripada Republiki Sloveniji.
Celotno koncesijsko dajatev plačujemo Republiki Sloveniji, ki nato polovico zneska nameni lokalnim
skupnostim, Mestni občini Koper in od 1. januarja 2015 tudi Občini Ankaran.
Pristaniška in logistična dejavnost
Za izvajanje osnovne pristaniške dejavnosti pretovora in skladiščenja imamo dvanajst specializiranih
terminalov, ki so organizirani glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo. Vsak terminal ima svoje
značilnosti, ki jih določajo za blago specifični delovni proces, tehnološki postopki in tehnologija.
Terminali so združeni v šest profitnih centrov. Strankam poleg tega skupaj s poslovnimi partnerji
nudimo široko paleto dodatnih storitev, s katerimi povečujemo vrednost blaga.
Območje pristanišča obsega 270 hektarjev kopenskih površin, ki zajemajo 48,4 hektarja pokritih
skladišč in 111 hektarjev odprtih skladiščnih površin. Ob 179 hektarjih morske površine in 3.282
metrih obale zagotavljamo 28 ladijskih privezov. Storitve logistične dejavnosti obsegajo:




storitve zbirnega in distribucijskega centra za vse blagovne skupine,




upravljanje območja pristanišča,

storitve na blagu (sortiranje, paletiranje, vzorčenje, zaščita, označevanje, tehtanje,
čiščenje in drugo), ki jih vzporedno z razvojem transportne panoge in potreb naročnikov
nadgrajujemo,
integrirane logistične rešitve.
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Storitve posameznih terminalov dopolnjujejo družba Luka Koper INPO, d. o. o., ter skupaj obvladovani
družbi Adria-Tow, d. o. o., in Adria Transport, d. o. o., kar omogoča hitro prilagajanje potrebam
kupcev. Luka Koper INPO, d. o. o, opravlja storitve maritimne dejavnosti, to je privez in odvez ladij ter
poglabljanje morskega dna, poleg tega upravlja kamionski terminal, ki je namenjen parkiranju
tovornjakov za čas, ki je potreben, da voznik uredi vso zahtevano dokumentacijo za vstop na območje
Luke Koper, d. d. Družba Adria-Tow, d. o. o., s petimi sodobnimi vlačilci opravlja dejavnost vleke ladij,
ladijske oskrbe, reševanja in pomoči plovilom v koprskem pristanišču. Adria Transport, d. o. o., pa
skrbi za vzpostavitev učinkovite logistične poti med koprskim pristaniščem in njegovim zaledjem ter
zagotavlja večji obseg železniških prevozov iz pristanišča in vanj.
Na svetovnem zemljevidu destinacij križarjenj se čedalje bolj uveljavlja potniški terminal, ki deluje od
leta 2005. Naši največji konkurenčni prednosti sta možnost pristanka ladje v samem središču mesta in
odličen pristaniški servis. Potniški terminal je od osrednjega mestnega trga oddaljen le 200 metrov in
že nekaj zaporednih let spodbuja turistične dejavnosti v Kopru ter drugih slovenskih krajih. K
prepoznavnosti koprske luke prispeva tudi naše članstvo v sredozemskem združenju potniških
pristanišč MedCruise, ki nudi dodatne možnosti promocije koprskega potniškega pristanišča. V razvoj
potniškega prometa v Kopru so aktivno vključeni še Konzorcij za promocijo in razvoj križarjenja v
Sloveniji, Mestna občina Koper, Postojnska jama, Lipica, Turistično združenje Portorož in Slovenska
turistična organizacija. Koper je leta 2014 obiskalo 58.970 potnikov, kar je 10 odstotkov manj kot v
letu 2013.
Preostale dejavnosti
Poleg osnovne, pristaniške dejavnosti delovanje Skupine Luka Koper zaokrožujejo številne podporne
dejavnosti.
Dejavnost podpornih storitev
Luka Koper INPO, d. o. o., v okviru podpornih storitev opravlja storitve vzdrževanja ter storitve
komunalnih dejavnosti. Ob tem pa podjetje kot celota ostaja zvesto svojemu izvornemu polanstvu, ki
je poleg uspešnega tržnega poslovanja tudi zaposlovanje in usposabljanje invalidov. Zato v podjetju
uvajajo in razvijajo predvsem poslovne programe, ki so tržno zanimivi, hkrati pa taki, da jim invalidi
glede na svoje delovne zmožnosti lahko sledijo.
Gostinska dejavnost
Luka Koper Pristan, d. o. o., ponuja hotelirske, namestitvene, gostinske in kongresne storitve ter skrbi
za organizacijo raznovrstnih dogodkov.
Dejavnost kontrole kakovosti
Družba TOC, tehnološko okoljski in logistični center, d. o. o., je tržno usmerjeno podjetje, ki opravlja
storitve s področja tehnoloških in ekoloških raziskav ter zagotavljanja kakovosti. V centru se izvajajo
raziskovalne dejavnosti, tehnološke raziskave s področja inženirstva in tehnologije s posebnim
poudarkom na obnovljivih virih energije, predelavi odpadkov, tehnologiji pridobivanja naravnih
zdravilnih učinkovin ter ekologije morja. Storitve se skladno z zahtevami sistema vodenja kakovosti po
standardu SIST EN ISO 17025 izvajajo v skladu s predpisi, izhodiščnimi standardi in sistemskimi
dokumenti. Področje preizkušanja obsega laboratorijske analize tekočih goriv, plinov in kemikalij.
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Zaledna logistična dejavnost
Sežana
Prek družbe Adria Terminali, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti družbe Luka Koper, d. d., upravljamo
kopenski logistični center v Sežani. Poslovanje obsega pretovor in skladiščenje generalnih tovorov z
železovimi proizvodi in lesnimi peleti ter zbirnike in klasični pretovor v kontejnerskem prometu. Družba
razpolaga s skoraj 50.000 kvadratnimi metri skladiščnih površin in z najsodobnejšo mehanizacijo za
pretovor in premikanje blaga.
Družba deluje v vlogi upravljavca kopenskega terminala in si prizadeva pritegniti blagovne tokove v
kopenskem prometu na območju tržišč srednje in vzhodne Evrope.
Petletni strateški načrt Skupine Luka Koper za območje Orleške gmajne skladno s strateško
usmeritvijo predvideva njeno odprodajo. V letu 2014, ko je Občina Sežana pripravljala nove prostorske
akte, smo se v vključevali v postopke in posredovali svoje usmeritve s ciljem, da naložba postane
zanimiva za potencialne investitorje zaradi zemljišč.
Prekmurje
Za odkup zemljišč na območju prvotno predvidenega logističnega centra v občini Beltinci je bila leta
2008 ustanovljena projektna družba Logis Nova, d. o. o. Junija leta 2014 so bili z vpisom v sodni
register končani vsi postopki dokapitalizacije družbe z lastniškimi vložki v zemljiške parcele, izpeljani so
bili torej vsi načrtovani postopki odkupa kmetijskih zemljišč in lastniška konsolidacija zaključena.
Družba je odtlej v 100-odstotni lasti Luke Koper, d. d. Razpolaga s 64,9 hektarja zemljišč, od katerih
se v času, ko projekt izgradnje logističnega centra stoji, vsa kmetijska zemljišča obdelujejo. Zemljišča
obdelujejo prejšnji lastniki, ki so sedaj zakupniki oziroma najemniki zemljišč.
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3 POSLOVNA STRATEGIJA RAZVOJA
3.1

VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKE USMERITVE SKUPINE LUKA
KOPER ZA OBDOBJE 2011–2015

Vizija
Postati želimo vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.
Poslanstvo
Z zanesljivim pristaniškim sistemom spodbujamo logistične rešitve na najkrajši poti do osrčja Evrope.
Strategija
V letu 2010 začeta prenova poslovne strategije družbe se je zaključila s sprejetjem strateškega načrta
družbe in Skupine Luka Koper za obdobje 2011–2015, ki ga je avgusta 2011 potrdil nadzorni svet
družbe (http://seonet.ljse.si/?doc_id=46174).
Uresničevanje zastavljenih ciljev bo prispevalo k dolgoročni stabilnosti delovanja in razvoja celotne
Skupine Luka Koper, kakor tudi lokalne skupnosti in slovenske logistike nasploh.
Strateške usmeritve Skupine Luka Koper temeljijo predvsem na usklajevanju štirih sistemov:



pristaniškega, ki je postavljen v ospredje in pri katerem je poudarek na njegovi
učinkovitosti in razvoju vloge trgovskega pristanišča,



logističnega, ki podpira sodelovanje posameznih ponudnikov v logistični verigi na
transportni poti preko Kopra,




poslovnega, ki skrbi za dolgoročno poslovno uspešnost, ter
institucionalnega, ki je osredotočen na trajnostni razvoj, sodelovanje z institucijami in širšo
prostorsko umeščenost.

Za zagotavljanje celovitosti razvoja so strateški cilji razdeljeni v tri skupine: trženjske, korporativne in
institucionalne.
Trženjski cilji
1. Rast prometa

2. Razvoj storitev

3. Obvladovanje
tržišč

4. Zadovoljstvo
kupcev
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19,5 milijona ton ladijskega pretovora do leta 2015
ohranjanje večnamenskosti pristanišča (obvladovanje tveganj,
sinergije, stroškovna učinkovitost)
rast in uravnoteženost pretovorne in skladiščne dejavnosti
spodbujanje distribucije => trgovsko pristanišče
večja pričakovanja na področju RO-RO in projektnih tovorov
širitev gravitacijskega tržišča v zaledje:
o tradicionalna tržišča – povečanje obstoječih tržnih
deležev
o novejša evropska (tranzicijska) tržišča – začetek novih
poslov
okrepitev vloge v Sredozemlju
ohranitev strank (rast njihovega prometa), dobre reference za
nove stranke in posle
izboljševanje zanesljivosti in učinkovitosti pristaniških storitev
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5. Učinkovitost
pristaniške
skupnosti
6. Povezovanje s
prevozniki



vzdrževanje odnosov s špediterji, agenti, kontrolnimi hišami,
carino in policijo



ladjarji – čim boljše zapolnjevanje obstoječih in pridobivanje
novih linij
železniški prevozniki in operaterji – proaktivnost za nove redne
povezave (pozornost nameniti odnosom s Slovenskimi
železnicami)
redna promocija ter krepitev sodelovanja s ključnimi akterji in
največjimi strankami
sklepanje strateških partnerstev
za nove tovore/zapolnitev prostih pristaniških kapacitet
za nove zmogljivosti (možnost skupnih vlaganj za podporo
novim poslom)
kupcem zagotavljati boljše pogoje/ponudbo od konkurence



7. Povezovanje z
globalnimi logisti






8. Vzpostavljanje
strateških
partnerstev
9. Spremljanje
razvoja
konkurence
10. Prepoznavna
blagovna znamka
in dober ugled

Korporativni cilji
1. Pozitivna EVA
2. Zdravi finančni
temelji
3. Pripadnost in
motiviranost
zaposlenih
4. Znanje kot
ključna vrednota






prepoznavnost za vse deležnike: kupce, dobavitelje, vlagatelje,
lokalno skupnost, EU in druge
redno pojavljanje z jasnim sporočilom: stabilno podjetje,
boljše od konkurence, družbeno odgovorno, mednarodno
usmerjeno in z odličnimi storitvami



pozitivna EVA, ROS 15 %












40-% delež dolžniških virov v vseh virih sredstev
neto finančna zadolženost/EBITDA = 3 X
povprečna zapadlost dolžniških virov > 3 leta
kreativna in inovativna poslovna kultura (skupne vrednote)
večja učinkovitost (storilnost) zaposlenih
optimalna kadrovska struktura in koriščenje resursov
dialog s socialnimi partnerji
koncentracija znanj/specializacija novih znanj
nadgrajevanje izkušenj in zagotavljanje njihovega prenosa
generiranje novih idej in rešitev (spodbujanje ustvarjalnosti in
mislečega okolja)
dvig produktivnosti in obvladovanje tveganj
poudarek na zagotavljanju varnih pogojev dela v operativi
izboljšanje organiziranosti izvajanja procesov
možnost outsourcinga nestrateških procesov (partnerstva)
ustvarjanje sinergij, redna komunikacija, spremljanje rezultatov
in ukrepanje
procesna reorganizacija ključnih procesov

5. Učinkovit in
podjeten
poslovni sistem







6. Povečanje
stroškovne
učinkovitosti
7. Upravljanje
hčerinskih in
odvisnih družb



8. Učinkovito
upravljanje
odnosov z
dobavitelji









koncernska organiziranost Skupine Luka Koper s centraliziranim
nadzorom
nadzor nad družbami z dejavnostmi strateškega pomena
osnovna dejavnost pod nadzorom obvladujoče družbe/strateška
partnerstva za ostale dejavnosti
spodbujanje konkurenčnosti med dobavitelji, sodelovanje z
dolgoročno najugodnejšimi dobavitelji in izvajalci pristaniških
storitev (obvladovanje tveganj)
vzdržna politika do izvajalcev pristaniških storitev (nadzor nad
ključnimi procesi z internimi kadri)
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9. Upravljanje
naložb
10. Redno
izplačevanje
dividend
Institucionalni cilji
1. Odgovoren odnos
do družbenega
okolja
2. Uveljavitev
pristanišča v
mednarodnem
prostoru
3. Infrastrukturna
povezanost
pristanišča
navzven
4. Proaktivni odnosi z
državo

učinkovita odtujitev portfeljskih in nestrateških naložb ter
naložbenih nepremičnin
izplačevanje do 1/3 čistega dobička






kontinuiran in uravnotežen dialog



vključenost v transportne koridorje in prioritetne
infrastrukturne projekte
seznanjenost z novostmi, ki jih bomo primorani vpeljevati, ter
aktivno sodelovanje pri projektih EU, NAPA, ESPO in FEPORT
zaščita poslovnih interesov družbe in koncesijske pogodbe
krajši tranzitni čas do zalednih tržišč, odprava ozkih grl na
železniški infrastrukturi
vzdrževanje plovnih poti in ugrezov












5. Proaktivni odnosi z
lokalno skupnostjo




6. Varstvo okolja




7. Varovanje
pristaniškega
območja
8. Učinkovito črpanje
nepovratnih
sredstev

Poslovno poročilo







pridobivanje podpore pri razvojnih aktivnostih, DPN in drugih
projektih
izboljšanje razumevanja naše dejavnosti
pospešitev izdajanja dovoljenj in potrjevanja dokumentov
ureditev možnosti predhodnega carinjenja
pomoč pri reševanju naših spornih projektov izven pristanišča
(status zemljišč, prostorski akti)
potrditev ustreznosti koncesijske pogodbe z določenimi
popravki (v odlomkih, kjer smo opazili določene neustreznosti)
razumevanje pomena razvoja pristanišča s strani lokalnih
oblasti
priprava skupnih razvojnih projektov in sooblikovanje
sodobnega pristaniškega mesta
upoštevanje vseh zahtevanih standardov in vpeljava novih
pravilnikov/meritev, ki bodo zagotavljali varovanje okolja in
morja
vpeljava konceptov zelene logistike (pristanišče kot najbolj
zeleni člen v logistični verigi)
upoštevanje vseh zahtevanih standardov in vpeljava novih
pravilnikov, ki bodo zagotavljali varnost območja
prepoznavanje in obvladovanje varnostnih tveganj
rešitev problematike državnih pomoči in možnega načina
financiranja pristaniške infrastrukture z nepovratnimi sredstvi
dogovor o konkretnih projektih financiranja
ustrezno (vsaj 30-%) financiranje javne pristaniške
infrastrukture iz sredstev evropske kohezijske politike
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3.2

NAPOVEDI MAKROEKONOMSKEGA OKOLJA V LETU 2015

Mednarodni denarni sklad (IMF) je oktobra 2014 za leto 2014 napovedal 3,3-odstotno rast svetovnega
5

gospodarstva, v letu 2015 pa naj bi rast svetovnega gospodarstva znašala 3,8 odstotka . V svojem
letošnjem januarskem poročilu so napoved za leto 2015 znižali na 3,5 odstotka6. Znižanje napovedi
temelji na predvidevanjih gospodarskega dogajanja na Kitajskem in Japonskem, v Rusiji in evro
območju ter v državah izvoznicah nafte.
Na oblikovanje nove, nižje napovedi rasti svetovnega gospodarstva so vplivali štirje ključni dejavniki:




cene nafte v ameriških dolarjih, ki se je od septembra 2014 znižala za okrog 55 odstotkov;



zvišanje tečaja ameriškega dolarja za približno 6 odstotkov in padec tečaja evra za približno 2
ter jena za približno 8 odstotkov;



povišanje obrestnih mer in razpršenost tveganj v večini svetovnih velesil.

gospodarska rast, ki je bila v zadnjem četrtletju leta 2014 v večini svetovnih velesil nižja od
pričakovane, edina izjema so bile ZDA, kjer se je povečala;

Razvite države naj bi v letu 2014 dosegle 1,8-odstotno gospodarsko rast, v letu 2015 pa naj bi
gospodarska rast znašala 2,4 odstotka. Med njimi najbolje kaže Veliki Britaniji, ki ji IMF za leto 2014
napoveduje 2,6-odstotno gospodarsko rast, za leto 2015 pa 2,7-odstotno. Gospodarska rast ZDA naj
bi v letu 2014 znašala 2,4 odstotka, v letu 2015 pa 3,6 odstotka.
Napoved gospodarske rasti za območje evra v letu 2014 znaša 0,8 odstotka, v letu 2015 pa naj bi se
povečala na 1,2 odstotka. Med največjimi članicami najbolje kaže Nemčiji, gospodarsko najmočnejši
evropski državi, in Španiji, ki po izstopu iz reševalnega paketa za banke počasi, a vztrajno okreva.
Nemčiji se tako v letu 2015 obeta 1,3-odstotna gospodarska rast, Španiji pa 2-odstotna gospodarska
rast.
Hitro rastočim državam in državam v razvoju Mednarodni denarni sklad za leto 2014 napoveduje 4,4odstotno, za leto 2015 pa 4,3-odstotno gospodarsko rast. Rusija, ki čuti posledice krize v Ukrajini, naj
bi imela v letu 2014 0,6-odstotno gospodarsko rast, v letu 2015 pa naj bi bila rast negativna – znašala
naj bi –3 odstotke. Kitajski BDP naj bi se v letu 2014 okrepil za 7,4 odstotka, v letu 2015 pa za 6,8
odstotka, medtem ko naj bi se indijski v letu 2014 zvišal za 5,8 odstotka, leta 2015 pa za 6,3 odstotka.
Napovedi za Brazilijo so skromne – v letu 2014 se ji obeta 0,1-odstotna rast, v letu 2015 pa 0,3odstotna.
7

Po podatkih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj lahko v letu 2015 v
Sloveniji pričakujemo višjo gospodarsko rast, kot je bila napovedana v Jesenski napovedi iz leta 2014,
in sicer predvsem zaradi boljših pričakovanj glede rasti izvoza, nekoliko višja je tudi napoved rasti
investicijske potrošnje. Glede na napovedi naj bi slovenska gospodarska rast v letu 2014 znašala 2,5
odstotka, v letu 2015 pa 2 odstotka.

5

Vir: World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. Oktober 2014. Washington. International Monetary Fund.
Vir: World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. Update January 2015. Washington. International Monetary Fund.
7
Vir: Pregled uresničevanja Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014. December 2014. Ljubljana. Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj.
6
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Ob nadaljnji rasti tujega povpraševanja ter izboljševanju stroškovne konkurenčnosti menjalnega
sektorja in ugodnejših pogojev menjave bo izvoz ostal glavni dejavnik gospodarske rasti v Sloveniji.
Rast bruto investicij v osnovna sredstva se bo po občutni okrepitvi v letu 2014 leta 2015 upočasnila,
na kar odločilno vpliva dinamika javnih investicij. Glavni dejavnik rasti bruto investicij v osnovna
sredstva v letu 2014 so bile javne investicije v druge zgradbe in objekte v povezavi z okrepljenim
črpanjem sredstev EU pred iztekom finančne perspektive. Predvidena rast teh investicij bo v letu 2015
občutno nižja.
Rast realnega bruto domačega proizvoda po pomembnejših zalednih trgih (v odstotkih) 8
DRŽAVA
Evrsko območje
Slovenija
Italija
Nemčija
Avstrija
Madžarska
Slovaška
Češka

OCENA
2014
0,8
2,5
–0,4
1,5
0,8
2,6
2,2
2,4

NAPOVED
2015
1,2
2,0
0,4
1,3
1,6
2,3
2,5
2,7

SPREMEMBA
2015/2014
1,5
0,8
–1,0
0,9
2,0
0,9
1,1
1,1

V letu 2015 in v naslednjih letih bodo gospodarske politike držav, ki predstavljajo ključne zaledne trge
za Skupino Luka Koper, naslednje:9



V Avstriji bodo v letu 2015 prednostne naloge vlade zmanjšanje proračunskega
primanjkljaja, ohranjanje nizke stopnje brezposelnosti, dviganje stopnje delovne
aktivnosti, povečanje izdatkov za raziskave in razvoj, dvig izobraževalnih standardov,
izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, podpora podjetništvu in naložbe v infrastrukturo.



V Italiji bodo ključni cilji vlade upravljanje in zmanjševanje velikega javnega dolga,
zavarovanje bančnega sistema in ohranitev Italije v evrskem območju. V tej državi obstaja
tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti, tveganje bančne krize in tveganje odhoda iz
evrskega območja. Največji izziv, s katerim bo soočena italijanska vlada, je, kako
uravnotežiti ukrepe za zmanjšanje ogromnega bremena javnega dolga z ukrepi za
spodbujanje gospodarske rasti, obrniti dramatičen porast brezposelnosti in sprostiti
družbene napetosti.



Na Madžarskem se vlada sooča z dvema velikima izzivoma, namreč s konsolidacijo javnih
financ in pospešitvijo gospodarske rasti. Sestavni del vladnih načrtov je tudi reforma trga
dela s povečanjem zaposlenosti in s povečanjem stopnje udeleženosti delovne sile.



Na Slovaškem bodo vladna prizadevanja še naprej usmerjena v fiskalno konsolidacijo,
zmanjševanje nesorazmerij med regijami, vlaganje v raziskave in razvoj ter povečanje
gospodarske rasti.



Nemška vlada bo v letu 2015 ostala osredotočena na krizo evra. Imela bo tri prednostne
naloge, in sicer ohraniti finančno stabilnost in obdržati javne finance v širšem ravnotežju,
ponovno vzpostaviti zdrav finančni sektor in postopno opustiti proizvodnjo jedrske
energije ter izboljšati starajočo se energetsko infrastrukturo v naslednjem desetletju.

8

Vir: Statistični indikatorji 2016–2013. September 2014. Izvozno okno (EIU; Factiva). URL: www.izvoznookno.si.
Vir: World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. Update January 2015. Washington. International Monetary Fund.
Vir: Pregled uresničevanja Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014. December 2014. Ljubljana. Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj.
9
Vir: Pregled gospodarskih gibanj. September 2014. Izvozno okno (EIU; Factiva). URL: www.izvoznookno.si.
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Na Češkem namerava vlada v letih 2015–2016 uvesti pomembne reforme zdravstvenega
varstva, socialnega varstva ter pokojninskega in davčnega sistema, da bi zagotovila
dolgoročno vzdržnost javnih financ.

17
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3.3

POSLOVNI CILJI ZA LETO 2015

Za leto 2015 poslovni načrt Skupine Luka Koper predvideva 9-odstotno rast čistih prihodkov od
prodaje glede na dosežene v letu 2014. Načrtovana rast temelji na porastu ladijskega pretovora vseh
blagovnih skupin, največjo rast pa načrtujemo na kontejnerskem terminalu, saj bo zaradi poglobitve
morskega dna na –14 metrov in povezovanja med kontejnerskimi ladjarji koprsko pristanišče z novim
letom neposredno povezano z Daljnim vzhodom, in sicer kar s tremi kontejnerskimi linijami. Za dva
nova servisa, aliansi 2M in Ocean 3, bo od februarja 2015 Koper celo prvo pristanišče ob prihodu v
Jadransko morje, za tretji servis, alianso CKYHE, pa bo naša luka takšen status pridobila aprila 2015.
Čisti prihodki od prodaje

Načrtovani čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper bodo v letu 2015 znašali 177,9 milijona evrov,
družbe Luka Koper, d. d., pa 167,6 milijona evrov.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

Poslovno poročilo
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Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2015 načrtovan v višini 33,7 milijona
evrov, kar je 1 odstotek več od doseženega poslovnega izida iz poslovanja v letu 2014. Poslovni izid iz
poslovanja družbe Luka Koper, d. d., bo v letu 2015 znašal 31,6 milijona evrov oz. 4 odstotke več
glede na dosežen poslovni izid iz poslovanja leta 2014.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

Skupina Luka Koper bo v letu 2015 ustvarila za 61,5 milijona evrov poenostavljenega denarnega toka
iz poslovanja (EBITDA), družba Luka Koper, d. d., pa bo ustvarila denarni tok v višini 58,2 milijona
evrov.
Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper bo v letu 2015 dosegel 27,5 milijona evrov, kar je 6 odstotkov
manj od doseženega čistega poslovnega izida leta 2014. Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je
v letu 2015 načrtovan v višini 26,1 milijona evrov.

19
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Finančne obveznosti

Razmerje neto finančni dolg/EBITDA

Skupina Luka Koper bo v letu 2015 nadaljevala zniževanje ravni zadolženosti, s čimer bo razmerje
med neto finančnim dolgom glede na EBITDA padlo na 1,1. Razmerje med finančnimi obveznostmi in
lastniškim kapitalom skupine se bo v letu 2015 znižalo na predvidoma 0,38.
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Naložbenje v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine ter
neopredmetena sredstva

V letu 2015 Skupina Luka Koper načrtuje za 46 milijonov evrov naložb v neopredmetena in
opredmetena sredstva. Naložbene aktivnosti bodo skladno s strategijo družbe usmerjene predvsem v
kontejnerski terminal.
Ladijski pretovor v milijonih ton

Ladijski pretovor je za leto 2015 načrtovan v višini 20,1 milijona ton, kar pomeni 6-odstotno rast glede
na dosežen ladijski pretovor v letu 2014.

21

Poslovno poročilo

Letno poročilo Luka Koper 2014

Povzetek ključnih podatkov iz poslovnega načrta Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper
za leto 2015
Skupina Luka Koper

Luka Koper, d. d.

Čisti prihodki od prodaje
Poslovni izid iz poslovanja
(EBIT)
Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo
(EBITDA)
Čisti poslovni izid
Dodana vrednost
Finančne obveznosti
Izdatki za naložbe v
nepremičnine, naprave in
opremo, naložbene
nepremičnine ter
neopredmetena sredstva
(iz izkaza denarnih tokov)
Ladijski pretovor (v
tonah)
Število zaposlenih

Dobičkonosnost prihodkov
iz poslovanja (ROS)
Čista dobičkonosnost
kapitala (ROE)
EBITDA marža
Finančne
obveznosti/kapital
Delež kapitala v bilančni
vsoti
Finančne in poslovne
obveznosti/kapital
Neto finančna
zadolženost/EBITDA

Poslovno poročilo

Načrt
2014
2015
154.464.507 167.634.395

Indeks
načrt
2015/
Načrt
2014
2014
2015
109 163.601.560 177.866.199

Indeks
načrt
2015/
2014
109

30.474.904

31.603.934

104

33.381.026

33.746.955

101

56.341.285

58.197.398

103

60.792.878

61.463.217

101

99 29.098.342 27.489.771
105 105.591.082 108.974.274
95 128.146.556 116.623.027

94
103
91

26.448.414 26.091.439
95.235.916 100.015.207
138.202.764 130.623.027

28.485.811

45.185.502

159

29.958.975

45.966.862

153

18.965.351

20.101.750

106

18.965.351

20.101.750

106

824

858

1.009

1.047

31. 12.
2014

Načrt
31. 12.
2015

104
Indeks
načrt
2015/
2014

31. 12.
2014

Načrt
31. 12.
2015

104
Indeks
načrt
2015/
2014

19,7%

18,9%

96

20,4%

19,0%

93

10,4%

9,6%

92

10,7%

9,4%

88

36,5%

34,7%

95

37,2%

34,6%

93

51,9%

46,0%

89

44,8%

38,4%

86

60,9%

63,0%

104

63,3%

66,0%

104

64,3%

56,0%

87

58,1%

48,3%

83

1,6

1,5

94

1,2

1,1

92
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3.4

URESNIČEVANJE NAČRTOV, STRATEŠKIH CILJEV IN USMERITEV

Uresničevanje strategije
Uresničevanje strategije je tudi v letu 2014 sledilo strateškem načrtu Skupine Luka Koper za obdobje
2011–2015, ki je bil nazadnje prenovljen v aprilu 2013.
Aktivnosti so bile najbolj osredotočene v rezultate pristaniškega sistema, predvsem v zagon
nadaljnjega razvoja dodatnih zmogljivosti pristanišča in pospešeno trženje naših storitev na
prekomorskih tržiščih, ter v zagotavljanje tradicionalne prisotnosti na zalednih tržiščih. Skladno z
zastavljeno strategijo sta ob rekordnem pretovoru posebej ugodno naraščala obsega pretovorov
strateških blagovnih skupin kontejnerjev in avtomobilov. Kljub pomembnim spremembam strateških
odločitev alians ladjarjev smo uspeli s povečanim prometom uspešno obvladati njihove prihode v
Koper. Vsekakor se ob tem zavedamo izzivov, ki jih predstavlja pravočasno zagotavljanje ustreznih
pristaniških zmogljivosti, povezanih zlasti s kontejnerskim prometom.
Omeniti velja, da so bili določeni napredki narejeni tudi na področju poslovnega sistema, kjer se je
aktivno prispevalo k zmanjšanju zadolževanja in sanaciji slabih projektov in naložb iz preteklosti ter se
je poskrbelo za optimizacijo določenih procesov in izboljšav v organiziranosti delovanja družbe,
rezultati česar so bili zelo dobri. S podpisom socialnega sporazuma do leta 2017 je bil narejen
pomemben napredek na področju socialnega dialoga.
Na ravni logističnega sistema smo se veliko posvečali izboljšanju odnosov v pristaniški skupnosti ter
povezovanju akterjev na transportni poti preko Kopra. Posebej pomembne pridobitve so nastopile z
zaključeno prvo fazo poglabljanja prvega bazena na –14 metrov, kar je zagotovilo krepitev prisotnosti
glavnih kontejnerskih ladjarjev. Po drugi strani so se ponovno krepili tudi pritiski za zagotavljanje
ustreznih infrastrukturnih povezav z zaledjem, predvsem glede projekta drugega tira z vidika železnic
in glede novih vhodov z vidika izboljšanja cestnih dostopov do pristanišča.
V smislu izzivov institucionalnega okolja, zlasti z vidika nove finančne perspektive 2014–2020, ter
ustrezne umeščenosti in povezanosti koprskega pristanišča smo se veliko posvečali usklajevanju
strateških dokumentov na evropski, nacionalni in regionalni ravni. K povečanju prepoznavnosti naše
luke na evropski ravni je nedvomno prispevala nagrada ESPO. Dodatno je bilo zaradi ponovne izredne
menjave oblasti na državni in redne na lokalni ravni veliko angažiranja – tako na nacionalni kot lokalni
ravni – usmerjenega v ščitenje interesov družbe z vidika centraliziranega in enovitega upravljanja ter
prioritet pristanišča.
V pričakovanju novega strateškega načrta
Ob dejstvu, da se sedanji strateški poslovni načrt z letom 2015 izteka, so se že med letom 2014
pričele aktivnosti za izdelavo novega strateško-razvojnega dokumenta. Narejena je bila temeljita
analiza obstoječih zmogljivosti, okvirne napovedi pretovora ter načrti za fazno povečanje pristaniških
zmogljivosti. Dokument bo zaključen v letu 2015 z veljavnostjo do leta 2020 in usmeritvami do leta
2030. Po dosedanjih razpravah ni pričakovati bistvenih konceptualnih sprememb glede na dosedanji
način delovanja, upravljanja in pozicioniranja družbe.
Vsekakor bodo do leta 2020 pomembne izzive predstavljale konkretne aktivnosti za krepitev tržnega
položaja pristaniškega sistema, zagotavljanje infrastrukturnih zmogljivosti ter ohranjanje
konkurenčnosti storitev. Pristanišče ostaja večnamensko s prioriteto na kontejnerskem prometu, kjer
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si bomo prizadevali ohraniti primat v severnem Jadranu, ter s pomembnim poudarkom na avtomobilih,
kjer bomo vodilni na južni poti v srednjo in vzhodno Evropo.
Do leta 2020 se bo za infrastrukturne zmogljivosti predvidoma namenilo okoli 200 milijonov evrov
novih naložb, dodatno pa bodo pomembna sredstva namenjena tudi opremi. Prepoznane so priložnosti
za koriščenje evropskih instrumentov financiranja z nepovratnimi sredstvi in drugimi oblikami
financiranja. Razvojne usmeritve in intenzivnost vlaganj v pristaniško infrastrukturo bodo zelo odvisne
od zagotavljanja ustreznih zmogljivosti na javni železniški infrastrukturi do pristanišča, posebej na
enotirnem odseku Koper–Divača, saj se glede na napovedi rasti prometa do leta 2020 pričakujejo
dnevne potrebe po 80 do 90 vlakih.
Ključni kazalniki poslovanja Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2014 v
primerjavi z načrtom za leto 2014
Luka Koper, d. d.

Čisti prihodki od prodaje
Poslovni izid iz poslovanja
(EBIT)
Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo
(EBITDA)
Čisti poslovni izid
Dodana vrednost
Finančne obveznosti
Izdatki za naložbe v
nepremičnine, naprave in
opremo, naložbene
nepremičnine ter
neopredmetena sredstva
(iz izkaza denarnih tokov)
Ladijski pretovor (v
tonah)
Število zaposlenih

Dobičkonosnost prihodkov
iz poslovanja (ROS)
Čista dobičkonosnost
kapitala (ROE)
EBITDA marža
Finančne
obveznosti/kapital
Delež kapitala v bilančni
vsoti
Finančne in poslovne
obveznosti/kapital
Neto finančna
zadolženost/EBITDA
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Načrt
2014
2014
154.464.507 144.082.569

Indeks
2014/
načrt 2014
107

Skupina Luka Koper
Indeks
2014/
Načrt
načrt
2014
2014
2014
163.601.560 151.231.286
108

30.474.904

25.369.761

120

33.381.026

27.330.036

122

56.341.285

51.420.042

110

60.792.878

54.663.265

111

26.448.414 19.304.430
95.235.916 86.779.578
138.202.764 154.591.262

137
110
89

29.098.342 20.797.516
105.591.082 95.452.780
128.146.556 147.270.205

140
111
87

28.485.811

37.103.917

77

29.958.975

38.506.577

78

18.965.351

18.888.885

100

18.965.351

18.888.885

100

824

820

100

1.009

1.008

31. 12.
2014

Načrt
31. 12.
2014

19,7%

17,5%

113

20,4%

18,1%

113

10,4%

7,7%

135

10,7%

7,7%

139

36,5%

35,5%

103

37,2%

35,5%

105

51,9%

60,0%

87

44,8%

53,0%

84

60,9%

58,0%

105

63,3%

61,0%

104

64,3%

67,0%

96

58,1%

60,0%

97

1,6

2,4

67

1,2

2,0

60
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4 PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE
Spoštovani delničarji, poslovni partnerji, sosedje pristanišča in sodelavci,
Skupina Luka Koper je poslovno leto 2014 zaključila nadvse uspešno in to kljub še vedno nestabilnim
gospodarskim in političnim razmeram na svetovnih trgih. Čisti prihodki od prodaje so znašali 163,6
milijona evrov in so bili višji od načrtovanih ter za 13 odstotkov višji kot leto prej. Višji čisti prihodki od
prodaje so rezultat povečanega pretovora, ki je v letu 2014 dosegel skoraj rekordnih 19 milijonov ton,
kar je največ v zgodovini koprskega pristanišča. Pri tem velja izpostaviti zlasti kontejnerje oziroma
kontejnerske enote (TEU), katerih število se je povečalo za 12 odstotkov in s katerimi smo zabeležili
eno najvišjih stopenj rasti med pristanišči severnega Jadrana, kjer že nekaj let zapored zasedamo prvo
mesto po številu pretovorjenih TEU. Uspehi kontejnerskega terminala so nedvomno posledica investicij
v povečevanje kapacitet terminala, predvsem poglobitev morskega dna, pa tudi vse večjega zaupanja
poslovnih partnerjev v kakovost in zanesljivost naših storitev ter njihovega posledičnega zadovoljstva.
Rast pretovora je beležil tudi terminal za avtomobile, kjer smo v letu 2014 ponovno presegli količino
pol milijona vozil in se približali številki iz leta 2008, torej pred svetovno gospodarsko krizo, ki je
najbolj prizadela prav pretovor vozil. Avtomobilski terminal Luke Koper, d. d., je tako že nekaj let drugi
največji v Sredozemlju.
Finančni kazalci poslovanja v letu 2014 so prav tako presegli načrtovane in so daleč najboljši od
razmaha svetovne gospodarske krize. Takrat se je morala matična družba soočati tudi s posledicami
premalo premišljenih in za družbo finančno obremenjujočih naložb iz preteklosti, kar je še dodatno
oslabilo njeno finančno stabilnost. Zaradi slabitev nekaterih naložb smo se več let soočali s čisto
izgubo oziroma minimalnim čistim poslovnim izidom. To obdobje je dokončno za nami, saj smo leto
2014 zaključili z zadovoljivim, 29,1 milijona evrov visokim čistim poslovnim izidom. Hkrati smo
nadaljevali s trendom zmanjševanja finančnih obveznosti družbe, ki so konec leta 2014 znašale 128,1
milijona evrov. Matična družba je tako danes pripravljena na nov razvojni cikel, ki bo obsegal naložbe
v pristaniško infrastrukturo in povečanje kapacitet naše osnovne dejavnosti. Do leta 2020 načrtujemo
obseg investicij, ki presega 200 milijonov evrov. Levji delež bo namenjen kontejnerskemu terminalu,
kjer nove povezave med ladjarji, prihod večjih kontejnerskih ladij in vzpostavitev novih ladijskih linij
napovedujejo zanesljivo rast pretovora. Načrti so ambiciozni, vendar realni. Temeljijo na tesnih in
dolgoletnih odnosih s poslovnimi partnerji, na skoraj 60-letnih izkušnjah v pristaniški dejavnosti ter na
motiviranih, dobro usposobljenih in profesionalnih sodelavcih. Pri podaljševanju obale oziroma
pomolov in pri gradnji novih kamionskih vhodov v pristanišče bomo skušali vzpostaviti dialog z
lokalnimi skupnostmi, ki legitimno zahtevajo čisto in varno okolje. Tudi na tem področju se lahko
pohvalimo z mednarodno priznanimi rezultati, saj smo v letu 2014 prejeli prestižno nagrado
evropskega združenja pomorskih pristanišč ESPO za okoljsko najbolj inovativne projekte.
Luka Koper, d. d., kot koncesionar in investitor v edino slovensko tovorno pristanišče se zaveda, da je
pristanišče le člen v logistični verigi. Povečevanje pristaniških kapacitet ne bo prineslo želenega
razvoja in izkoristka vseh tržnih potencialov, v kolikor ne bo poskrbljeno tudi za ustrezno povezavo z
zaledjem. Pri svojih komercialnih predstavitvah se radi pohvalimo, da smo najkrajša pot za blago med
Daljnim vzhodom in srednjo ter vzhodno Evropo, kar je neizpodbitno dejstvo. Vendar, ko pogledamo
zemljevid gostote ladijskih povezav med Azijo in Evropo, vidimo, da severnoevropska pristanišča
ostajajo v prednosti. Tja usmerjene ladijske linije so bolj pogoste in železniške povezave hitrejše, zato
lahko blago na cilj prispe hitreje oziroma ceneje. Po drugi strani pa južna transportna pot postaja vse
bolj zanimiva zaradi okoljskih omejitev v severnih morjih in teženj po zniževanju transportnih stroškov
ladjarjev.
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Koper ima dobre pogoje za razvoj v primerjavi s sosednjimi pristanišči v regiji. Vendar naši konkurenti
ne spijo in prav tako ambiciozno načrtujejo investicije. Sami ne bomo zmogli ohraniti in še nadalje
razvijati svojih potencialov, če ne bomo mogli računati tudi na zmogljivo prometno infrastrukturo, ki
povezuje pristanišče z zaledjem. Obstoječa enotirna železniška proga bo verjetno zadoščala še okvirno
pet let, a le z ustreznimi posodobitvami. Bistvenega povečanja pretovora blaga, ki že danes v skoraj
60 odstotkih potuje po tirih, si brez ustreznih zmogljivosti slovenskega železniškega omrežja v Luki
Koper, d. d., ne znamo predstavljati. Verjamemo, da bomo kot država znali in zmogli izkoristiti dejstvo,
da skozi naše ozemlje potekata dva najpomembnejša evropska prometna koridorja. Prav ta dva, ki sta
ključna za oskrbovanje naših zalednih trgov. S tem bo Luka Koper, d. d., bliže uresničitvi svoje vizije,
postati vodilni pristaniški sistem za države srednje in vzhodne Evrope.

Dragomir Matić
Predsednik uprave Luke Koper, d. d.
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5 POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2014
Sestava nadzornega sveta
Nadzorni svet je v letu 2014 deloval v sestavi dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Žiga
Škerjanc, mag. Andrej Šercer, Capt. Rado Antolovič MBA, Sabina Mozetič, Mladen Jovičič, Stojan
Čepar in mag. Nebojša Topić. Bistvena za omenjeno sestavo je bila njena stalnost, kar je poglavitna
razlika glede na leto 2013, ko so se tudi zaradi izrednih menjav članov pred potekom mandatov
zamenjale tri sestave. Poglavitna prednost stalne sestave nadzornega sveta je v stabilizaciji.
Predstavlja pogoj za konsistentno delo, s katerim se bistveno lažje presega nesoglasja, v kolikor do
njih prihaja, predvsem pa je omogočeno doseganje dolgoročnih ciljev, kar ne pripomore le h kvaliteti
delovanja nadzornega sveta temveč tudi k stabilnosti družbe kot celote.
Delovanje nadzornega sveta
V letu 2014 je nadzorni svet namenil skrb nadzoru poslovanja družbe Luka Koper, d. d., ter vrednotil
delovanje uprave družbe. V okviru svojih pristojnosti se je ukvarjal z različnimi nalogami, med katerimi
je potrebno izpostaviti predvsem tri:
1. formirati upravo družbe, ki bi temeljila na strokovnosti in stabilnosti,
2. ustvariti dialog med lastniki kapitala in zaposlenimi,
3. izboljšati učinkovitost delovanja družbe.
Nadzorni svet je mnenja, da je omenjene tri cilje uspel zadovoljivo doseči. Z velikim začetnim trudom
mu je uspelo imenovati popolno upravo, v kateri ni večjih nesoglasij in ki konsistentno izpolnjuje svoje
naloge, kar se odraža tudi na poslovnih rezultatih družbe. Leto 2014 je bilo eno najpomembnejših na
področju dialoga med lastniki kapitala in zaposlenimi, saj je bil julija dosežen socialni sporazum za
obdobje treh let. V njem so se uprava družbe kot predstavnik kapitala in reprezentativna sindikata
družbe kot predstavnika delavcev dogovorili o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki bodo
preprečevale medsebojne konflikte ter zagotavljale spoštovanje že sprejetih dokumentov in
dogovorov. Družba je bila v letu 2014 glede na prejšnja obdobja učinkovita na večini področij, kot je
izboljšanje produktivnosti družbe, zvišanje donosnosti kapitala ter povečevanje prihodkov, dobička in
realizacije naložb.
Nadzorni svet se je v zgoraj navedeni sestavi sestal na enajstih rednih in šestih dopisnih sejah.
Člani nadzornega sveta so v polnem številu sodelovali na večini sej, nihče od članov ni pogosteje
izostajal. Sejam so glede na vsebino točk dnevnega reda prisostvovali predsednik in ostali člani
uprave ter strokovni sodelavci družbe, ki so sproti zagotavljali dodatne obrazložitve in informacije,
potrebne za odločanje.
Vsi člani so aktivno delovali in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Na seje so se dobro
pripravili in o obravnavanih vsebinah pridobili dodatne informacije. Sestava in organiziranost
nadzornega sveta je omogočala učinkovito opravljanje nadzorstvene funkcije.
Poleg omenjenih treh nalog, ki jim je namenil največ pozornosti, se je nadzorni svet posvetil še:





opredelitvi ključnih kazalnikov za spremljanje poslovanja (KPI),
merilom za nagrajevanje uprave,
sprejemu poslovnega načrta, s poudarkom na naložbah,
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spremljanju poslovanja družbe,
upravljanju finančnih naložb družbe,
dolgoročnemu razvoju družbe,
prenovi procesov v družbi,
zmanjševanju izpostavljenosti družbe v sodnih postopkih, ki se vodijo zoper njo,
ukrepom za izboljšanje delovanja nadzornega sveta.

Na svojih sejah je nadzorni svet obravnaval naslednje vsebine:






obravnaval je medletna poročila o poslovanju Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper;



na aprilski seji:
- je bil odpoklican predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič in imenovan nov predsednik
uprave Andraž Novak,
- je bila izvedena samoocenitev nadzornega sveta,
- je nadzorni svet preveril in potrdil revidirano letno poročilo Luke Koper, d. d., in Skupine
Luka Koper za leto 2013 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji
nekonsolidiranih računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in s poročilom
neodvisnega revizorja o reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Luka Koper,
hkrati pa je soglašal s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2013;
- se je seznanil z izvajanjem naložb;



na majski seji:
- je bil kot predsednik uprave odpoklican Andraž Novak in imenovan na funkcijo člana
uprave,
- je bil za novega predsednika uprave imenovan Dragomir Matić,
- so bili obravnavani ukrepi za dvig uspešnosti nadzornega sveta,
- so bila obravnavana določena vprašanja, povezana s položajem Luke Koper, d. d., kot
družbenika v družbi Railport Arad S.R.L.;



na junijski seji:
- je bilo obravnavano poročilo o izvedenih ukrepih za pospešitev postopkov pridobivanja
potrebnih soglasij s strani državnih organov,
- so bile obravnavane aktivnosti za sprostitev zemljišča za izgradnjo novega vhoda,
- so bile obravnavane aktivnosti uprave glede sklenitve socialnega sporazuma;



na avgustovski seji:
- je bila odpoklicana zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta Blanka Vezjak in
imenovana nova članica Barbara Nose,
- je bilo obravnavano poročilo o merilih za določitev variabilnega dela plač za vodje
področij,
- je bilo obravnavano izvajanje poglabljanja v prvem bazenu koprskega pristanišča;



na septembrski seji:
- so bile obravnavane usmeritve poslovnega načrta za leto 2015,

obravnaval je ukrepe za dolgoročni in kratkoročni dvig produktivnosti družbe;
na januarski seji je imenoval člana uprave za operativo in prodajo Andraža Novaka;
na februarski seji:
- je bil sprejet poslovni načrt Skupine Luka Koper za leto 2014,
- so bile obravnavane izredne razmere zaradi žledoloma konec januarja in v začetku
februarja 2014,
- se je seznanil z zahtevo Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe za sklic
skupščine delničarjev družbe Luke Koper z dne 21. januarja 2014;
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-

je bilo obravnavano poročilo o stanju investicije v podaljšanje južnega dela prvega
pomola in pridobivanje virov od Evropske investicijske banke;



na novembrski seji:
- je bil imenovan član uprave Tine Svoljšak za področje financ in računovodstva,
- se je nadzorni svet seznanil z osnutkom poslovnega načrta za leto 2015;



na
-

decembrski seji:
je bil obravnavan poslovni načrt Skupine Luka Koper za leto 2015,
so bili obravnavani ukrepi za dvig uspešnosti dela nadzornega sveta,
je bil obravnavan načrt naložb za leto 2015,
je bila obravnavana problematika poizkusov uvajanja pristaniške uprave v koprskem
pristanišču.

Delo komisij nadzornega sveta
V letu 2014 so v okviru nadzornega sveta redno delovale: kadrovska komisija, revizijska komisija ter
komisija za infrastrukturo in operativo, ki so pozitivno prispevale k delovanju nadzornega sveta.
Kadrovska komisija, imenovana 16. oktobra 2013 v sestavi Capt. Rado Antolovič MBA (predsednik),
mag. Andrej Šercer (član), Sabina Mozetič (članica) in Stojan Čepar (član), se je v letu 2014 sestala
petkrat in sicer: 23. maja zaradi preučitve kandidatov za predsednika uprave ter 18. septembra, 26.
septembra, 13. novembra in 18. novembra zaradi iskanja člana uprave za finance in računovodstvo.
Svoje delo lahko kadrovska komisija oceni za uspešno, saj je pripomogla k konstituiranju uprave v
polnem številu, ki sedaj uspešno in usklajeno deluje.
Revizijska komisija se je v letu 2014 sestala na osmih sejah, od katerih je bila ena dopisna. V začetku
leta 2014 je komisija delovala v sestavi Žiga Škerjanc (predsednik), dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
(članica), mag. Blanka Vezjak (zunanja članica) in Mladen Jovičič (član). Dne 22. avgusta 2014 je bila
zunanja članica mag. Blanka Vezjak odpoklicana in na njeno mesto imenovana Barbara Nose.
Revizijska komisija je sproti spremljala poslovanje družbe in na sejah obravnavala številna pomembna
vprašanja. Na seji 10. januarja je obravnavala poslovni načrt Skupine Luka Koper za poslovno leto
2014, na sejah 6. februarja in 13. marca pa nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka
Koper, d. d., za leto 2013. Poleg nerevidiranega poročila je revizijska komisija na seji 13. marca 2014
ločeno obravnavala pismo poslovodstvu po predreviziji 2013, poročilo o delovanju notranje revizije za
leto 2013 in letni načrt dela notranje revizije za leto 2014. Na dopisni seji 3. aprila 2014 je bilo
obravnavano letno poročilo Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 ter pismo
poslovodstvu družbe Ernst & Young d. o. o. po opravljeni reviziji z odgovori uprave. Na seji 23. maja
je komisija obravnavala imenovanje zunanjih revizorjev, poročilo o izvajanju priporočil notranje revizije
z dne 31. marca 2014 ter ponudbo za opravljanje postopkov v zvezi s preveritvijo objektivne
upravičenosti sodil in pravilnostjo njihove uporabe družbe Ernst & Young d. o. o. Na seji 22. avgusta
sta bili obravnavani dve poročili: poročilo na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniške
dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na področju koprskega
tovornega pristanišča za obdobje, ki se je končalo dne 31. decembra 2013 in ki ga je izdelala družba
Ernst & Young d. o. o., ter polletno poročilo o delu notranje revizije. Na isti seji se je komisija
seznanila še z osnutkom pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov in osnutkom pogodbe o poslih
dajanja zagotovil (KPMG). Na seji 21. novembra je bil imenovan nov tajnik revizijske komisije, komisija
pa je obravnavala poročilo o izvajanju notranje revizije na dan 30. septembra 2014, načrt notranje
revizije za leto 2015 in poročilo o nerealiziranih priporočilih notranje revizije. Na seji 19. decembra so
bili obravnavani finančni koledar za leto 2015 in koledar sej revizijske komisije za leto 2015 ter
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poslovni načrt Luke Koper, d. d., za leto 2015. Na isti seji so revizorji družbe KPMG Slovenija poročali
po opravljeni predhodni reviziji računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d.
Komisija za infrastrukturo in operativo se je v letu 2014 sestala na devetih rednih sejah. V začetku leta
je delovala v sestavi dr. Elen Twrdy (predsednica), Capt. Rado Antolovič MBA (član), Stojan Čepar
(član) in mag. Nebojša Topić (član). Mag. Nebojša Topić je 11. aprila podal odstopno izjavo in 4. julija
je bil za novega član komisije imenovan mag. Andrej Šercer. Na svojih sejah je komisija za
infrastrukturo in operativo sproti spremljala stanje izvajanja tekočih naložb v družbi ter obravnavala
tudi druga vprašanja. Na sejah 10. januarja in 6. februarja je komisija obravnavala poslovni načrt za
leto 2014 z vidika naložb, ki jih je družba nameravala izvesti v tem obdobju. Na seji 11. aprila je
komisija obravnavala realizacijo naložb, investicijskega in tekočega vzdrževanja do 31. marca 2014,
potek del poglabljanja prvega bazena koprskega pristanišča, potek investicij za povečanje zmogljivosti
kontejnerskega terminala in podaljšanja prvega pomola ter predstavitev KPI po terminalih in
doseganje ciljev. Na sejah 23. maja in 4. julija je komisija obravnavala potek del poglabljanja prvega
bazena in stanje projekta novega vhoda, na seji 22. avgusta pa se je seznanila s poročilom o
spremljanju vplivov kratkoročnih ukrepov za dvig produktivnosti v obdobju januar–junij 2014. Na seji
24. oktobra bila obravnavana investicija podaljšanja prvega pomola v povezavi z DPN, pregledan je bil
osnutek plana naložb za 2015 s tržnimi aktivnostmi in preliminarnim ekonomskim elaboratom za
naložbo v elektrifikacijo transtejnerjev na kontejnerskem terminalu ter poročilo o nabavi opreme za
prvi pomol v povezavi s problematiko javnega naročanja. Na seji 12. novembra je bil obravnavan plan
naložb za leto 2015.
Odsotnost posameznih članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta po
sejah
Številka seje
Seje nadzornega sveta
4. dopisna seja
7. redna seja
10. redna seja
11. redna seja
Seje kadrovske komisije
3. redna seja
4. redna seja
Seje revizijske komisije
7. redna seja
9. redna seja

Datum seje
24. marec
4. julij
21. november
19. december

Odstotni člani

2014
2014
2014
2014

Sabina Mozetič
Sabina Mozetič
dr. Elen Twrdy, Sabina Mozetič
dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

23. maj 2014
18. november 2014

Stojan Čepar
Sabina Mozetič

22. avgust 2014
19. december 2014

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

Ocena dela uprave in nadzornega sveta
Sedanja sestava nadzornega sveta deluje že od oktobra 2013. Že ob formiranju sedanje sestave si je
nadzorni svet zadal nekaj zelo pomembnih nalog, med drugim dvig produktivnosti, zvišanje donosnosti
kapitala, učinkovitejše izvajanje naložb, vzpostavitev kompatibilne uprave in dosego dialoga med
delavci ter kapitalom. Vse omenjeno je nadzornemu svetu v letu 2014 uspelo. V družbi se je dvignila
produktivnost in donosnost kapitala, kar potrjuje tudi precej višji dobiček glede na leto 2013.
Konstituirala se je uprava, katere člani dobro sodelujejo brez večjih nasprotij. Zelo pomembno je tudi,
da se je vzpostavil socialni dialog, pri katerem je bil največji mejnik sklenitev socialnega sporazuma
julija 2014 in nadaljnje dobro sodelovanje med upravo ter reprezentativnimi sindikati. Določene
zadeve je potrebno v družbi urediti še na področju nižanja stroškov.
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Nadzorni svet v sestavi dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, Capt. Rado Antolovič MBA, dr. Elen Twrdy, mag.
Andrej Šercer, Žiga Škerjanec, Sabina Mozetič, Mladen Jovičič, Stojan Čepar in mag. Nebojša Topić je
izvedel samoocenitev po metodologiji Združenja nadzornikov Slovenije, za oblikovanje predloga
ukrepov za dvig uspešnosti nadzornega sveta na področjih, ki jih je potrebno izboljšati, pa imenoval
člana nadzornega sveta. Večina članov, ki so delovali v nadzornem svetu v letu 2014, je izpolnila tudi
vprašalnik o nasprotjih interesov iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba pa je njihove
izjave objavila na svoji spletni strani.
Stroški delovanja nadzornega sveta
Skupščina delničarjev je na podlagi določil 25. člena statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., 8. julija
2014 sprejela odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnin članom nadzornega sveta ter
članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajstih mesecev. Od julija dalje je za
udeležbo na seji članom nadzornega sveta pripadalo 275 evrov bruto, za dopisne seje pa 80 odstotkov
tega zneska. Za udeležbo na seji komisije je posameznemu članu komisije pripadala bruto sejnina v
višini 80 odstotkov višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Prevozni stroški in dnevnice
so se nadzornikom izplačali skladno s predpisi družbe.
Članom nadzornega sveta je poleg sejnin pripadlo tudi osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini
11.000 evrov bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je za opravljanje
funkcije prejel doplačilo v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta, namestnik predsednika pa doplačilo v višini 10 odstotkov osnovnega plačila za
opravljanje funkcije člana organa nadzora. Člani komisij nadzornega sveta so prejeli doplačilo za
opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 odstotkov višine osnovnega bruto
plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je bil upravičen do
doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 odstotkov plačila za opravljanje funkcije člana komisije
nadzornega sveta. Zunanji član revizijske komisije, ki ni hkrati član nadzornega sveta, je bil na podlagi
sprejete odločitve skupščine družbe z dne 8. julija 2014 upravičen do 25 odstotkov bruto plačila, ki
posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu.
Izplačila posameznim članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta so podrobneje
predstavljena v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 37.
Izpostaviti je potrebno, da se izplačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij glede na leto 2013
niso povišala. Takšno odločitev je sprejel sam nadzorni svet, ker so bili člani mnenja, da je v korist
družbe.

Potrditev letnega poročila in stališče do revizorjevega poročila
Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 ter
predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji redni 14. seji dne 17. aprila 2015.
Nadzorni svet se je seznanil z in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila,
resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine ter njunega izkaza poslovnega
izida, gibanja kapitala in denarnih tokov. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb.
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S preveritvijo letnega poročila je nadzorni svet ugotovil, da je poročanje o delovanju družbe Luka
Koper, d. d., in Skupine Luka Koper jasno in pregledno ter pomeni resničen in pošten prikaz njunega
poslovnega položaja na dan 31. decembra 2014.
Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s
pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2014 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na 14. seji
dne 17. aprila 2015. Ugotavljamo, da je, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in skladno s statutom
družbe Luka Koper, d. d., letno poročilo s tem tudi formalno sprejeto.
Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014
Nadzorni svet meni, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička skladen z dividendno politiko
in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe ter da upošteva interes delničarjev za dolgoročno
povečanje vrednosti delnice. V letu 2014 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti dobiček v višini
26.448.414,59 evra. Družba je na predlog uprave glede oblikovanja drugih rezerv iz dobička v višini
polovice čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah
ob zaključku leta 2014 oblikovala druge rezerve iz dobička v višini 13.224.207,30 evra. Družba
ugotavlja, da je v letu 2014 bilančni dobiček znašal 14.598.947,31 evra.
Hkrati s potrditvijo letnega poročila za leto 2014 je nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe
bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala uprava in nadzorni svet.
Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evra, je naslednji:



del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evra se uporabi za izplačilo dividend v višini
bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,



preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evra se razporedi med druge rezerve
iz dobička.

Nadzorni svet družbe ugotavlja, da so na podlagi letnega poročila družbe Luka Koper, d. d., in Skupine
Luka Koper, revizorjevega poročila ter tega poročila nadzornega sveta izpolnjeni pogoji, da delničarji
na skupščini družbe upravi in nadzornemu svetu podelijo razrešnico za leto 2014.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
Predsednica nadzornega sveta Luke Koper, d. d.
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6 POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU
6.1

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Etičnega
kodeksa Skupine Luka Koper (sprejet s strani Uprave Luke Koper, d. d., dne 14. februarja 2012),
Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije
(sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksa korporativnega upravljanja družb
s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014) Luka Koper, d. d., v nadaljevanju kot del
letnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju Luke Koper, d. d., in poročilo o vodenju in
upravljanju, ki sta dostopna tudi na spletni strani www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila.
1. Izjava o skladnosti z določbami Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper
Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper, ki ga je 14. februarja 2012
sprejela Uprava družbe Luka Koper, d. d., Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., pa se je z njim
seznanil dne 24. februarja 2012, ter je javno dostopen na spletni strani www.luka-kp.si .
2. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra
2009 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager ter je
javno dostopen na spletni strani Ljubljanske borze, d. d. (www.ljse.si).
Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2014 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja
javnih delniških družb.
3. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike
Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksa
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra
2014), s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb
Republike Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra 2014) ter s
Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014)
Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo
države (sprejet 19. decembra 2014), in drugim posamičnim priporočilom, ki so javno dostopni na
spletni strani www.sdh.si.
Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2014 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in
Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014).
Spoštovala sta tudi Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike
Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra 2014) ter Priporočila in pričakovanja
Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014), razen v nadaljevanju naštetih.
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4. Odstopanje od delov posamičnih Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih
kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra
2014)
Luka Koper, d. d., v letu 2014 ni upoštevala naslednjih posamičnih priporočil upravljavca posrednih in
neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije:



Priporočilo št. 2: Plačila zunanjim članom komisij nadzornega sveta in drugim zunanjim
strokovnjakom, s katerimi pri svojem delu sodeluje nadzorni svet, v delu, da nadzorni svet
družbe določa plačilo in povračilo stroškov zunanjim članom komisij nadzornega sveta.
Priporočilu družba Luka Koper, d. d., ne more slediti, saj je skupščina družbe Luka Koper, d.
d., na seji 8. julija 2014 sprejela poseben sklep na podlagi 25. člena statuta Luke Koper, d. d.,
in določila prejemke članov nadzornega sveta, članov komisij nadzornega sveta in zunanjih
članov komisij nadzornega sveta. Ne uprava družbe ne nadzorni svet nimata pristojnosti
odločanja in spreminjanja sklepov skupščine družbe, zato je družba plačila članom
nadzornega sveta in zunanjim članom komisij nadzornega sveta izvedla skladno s sklepom
skupščine družbe.



Priporočilo št. 6: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine. Družba Luka Koper, d. d.,
javno objavlja kvartalna nerevidirana poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.
d., vendar ne v roku do 25. dne v naslednjem mesecu po zaključku kvartala. Za leto 2014 so
bila kvartalna poročila javno objavljena 23. maja, 22. avgusta in 21. novembra 2014 ter 20.
februarja 2015. Družbi SOD, d. d., oziroma SDH, d. d., so bili podatki dostavljeni v roku treh
dni po javni objavi.



Priporočilo št. 7: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe.
Družba ni delovala skladno s 3. točko priporočila glede objave vseh poslov donatorstva in
sponzorstva do 17. aprila 2014. Od 17. aprila dalje pa jih Luka Koper, d. d., skladno z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. aprila 2014), ki je stopil v veljavo 17. aprila 2014,
objavlja na svojih spletnih straneh. Objave potekajo v skladu z 11. odstavkom 10. a člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Prav tako družba ni delovala skladno s 4.
točko priporočila, saj podatke o ostalih sklenjenih poslih, ki zadevajo izdatke družbe,
obravnava kot poslovno skrivnost, zato ne objavlja posamičnih poslov, izbranega ponudnika
in vrednosti posameznega posla. Izjema so posli, ki se objavijo na spletnih straneh v skladu z
11. odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.



Priporočilo št. 8: Optimizacija stroškov dela v letih 2013 in 2014, ki se nanaša na izplačilo 13.
plače. Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2014 v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo
izplačala 13. plačo v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega.



Priporočilo št. 8: Optimizacija stroškov dela v letih 2013 in 2014, ki se nanaša na javno
objavo zavezujoče kolektivne pogodbe za družbo. Družba Luka Koper, d. d., je ob koncu leta
2011 reprezentativna sindikata pozvala k soglasju k objavi besedila Kolektivne pogodbe Luke
Koper, d. d., na spletnih straneh družbe Luka Koper, d. d. Sindikata nista soglašala z javno
objavo besedila.



Priporočilo št. 11: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin. Luka Koper, d.
d., ne izvaja samoocenitev po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM.



Priporočilo št. 12: Skupščine družb. Letno poročilo za leto 2013 je bilo objavljeno 14. aprila
2014 skladno z ZGD-1 in s finančnim koledarjem družbe.
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5. Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi
Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja so zapisane v nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in upravljanju – v
podpoglavjih Sistem notranjih kontrol ter Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z
računovodskim poročanjem – ter v poglavju Upravljanje tveganj.
6. Podatki v zvezi s prevzemno zakonodajo
Luka Koper, d. d., je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega
odstavka 70. člena ZGD-1. Za družbo v letu 2013 določila omenjenega zakona niso bila relevantna, saj
niso bile podane okoliščine, ki bi zahtevale uporabo omenjenih določil.
7. Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih skupščine družbe ter opis pravic
delničarjev
Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti in opis pravic delničarjev ter način njihovega
uveljavljanja so zakonsko določeni in jih podrobno opredeljuje statut družbe, ki je javno dostopen na
spletni strani www.luka-kp.si. Delovanje skupščine v letu 2014, ključne pristojnosti in pravice
delničarjev ter način njihovega uveljavljanja so opisani v nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in
upravljanju, v podpoglavjih Dvotirni sistem upravljanja in Skupščina delničarjev.
8. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij
Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij so opisani v
nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in upravljanju, v podpoglavjih Nadzorni svet ter Uprava
družbe.
Vodenje in upravljanje družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper je potekalo ob upoštevanju
veljavne zakonodaje in notranjih organizacijskih predpisov. Sledili smo vodilom za zagotavljanje
preglednosti poslovanja za delničarje, zaposlene in širšo javnost, ki jih predpisuje Kodeks upravljanja
javnih delniških družb in priporoča Združenje članov nadzornih svetov, sledili smo Kodeksu upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in
Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014)
ter upoštevali usmeritve politike upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel maja 2010.

Dragomir Matić
Predsednik uprave Luke Koper, d. d.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
Predsednica nadzornega sveta Luke Koper, d. d.

35

Poslovno poročilo

Letno poročilo Luka Koper 2014

6.2

DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA

V družbi Luka Koper, d. d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem ima družba tri organe
upravljanja: skupščino delničarjev, nadzorni svet in upravo. Pristojnosti posameznih organov in pravila
o njihovem imenovanju, zamenjavi ter o spremembah statuta so določena z Zakonom o gospodarskih
družbah, statutom družbe ter poslovnikoma o delovanju nadzornega sveta in uprave. Statut delniške
družbe je dostopen na spletni strani www.luka-kp.si/slo/o-podjetju.

6.3

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe in odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi
dobička in imenovanju ali odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih zadevah, o katerih
odloča na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Luka Koper, d. d. Lastniška
struktura družbe Luka Koper, d. d., je prikazana v poglavju DELNICA LKPG.

6.3.1 Sklic skupščine
Uprava družbe skliče sejo skupščine praviloma enkrat letno, po potrebi tudi večkrat. Sklic skupščine
objavimo vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPES, v sistemu elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe. Na spletnem mestu http://www.lukakp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev je dostopno celotno gradivo s predlogi sklepov, ki je
delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe. Skladno s Pravili Ljubljanske borze so objavljeni tudi
sprejeti sklepi skupščine.

6.3.2 Pravica do udeležbe in glasovanja
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in na njej uveljavljajo glasovalno pravico, v kolikor svojo
udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi družbe
in ji predložijo delnice oziroma potrdilo zanje na vpogled.
Družba nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice Luke Koper, d. d., zagotavljajo glasovalne
pravice skladno z zakonodajo.
Luka Koper, d. d., nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne
pravice.

6.3.3 Sklepi skupščin delničarjev
V letu 2014 so se delničarji sestali na dveh skupščinah:




na 24. seji skupščine 19. marca 2014 in
na 25. seji skupščine 8. julija 2014.

Na 24. seji skupščine družbe Luka Koper, d. d., dne 19. marca 2014 so delničarji sprejeli spremembo
statuta. Zoper ta sklep je Mestna občina Koper napovedala izpodbojno tožbo. Predsednik uprave Luke

Poslovno poročilo

36

Letno poročilo Luka Koper 2014

Koper, d. d., Gašpar Gašpar Mišič je delničarje seznanil s stanjem na področju odškodninskih tožb
zoper nekdanjo upravo in člane nadzornega sveta.
Na 25. seji skupščine dne 8. julija 2014:
 so bili delničarji seznanjeni s sprejetim letnim poročilom Skupine Luka Koper in družbe Luka
Koper, d. d., za leto 2013,



so delničarji sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2013 v višini
3.721.761 evrov, kjer je bilo opredeljeno, da:
 se del bilančnega dobička v znesku 2.240.000 evrov uporabi za izplačilo dividend
v bruto vrednosti 0,16 evrov na delnico,
 preostanek bilančnega dobička v znesku 1.481.761 evrov ostane nerazporejen,




so delničarji podelili razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za leto 2013,



so delničarji sprejeli sklep o višini plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega
sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajstih mesecev,



so delničarji sprejeli spremembe statuta družbe Luka Koper, d. d.

6.4

so delničarji za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto
2014 imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.,

NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo
zakonski predpisi in statut družbe, so še: imenovanje in odpoklic uprave družbe, določanje višine
prejemkov uprave, potrjevanje letnega poročila, oblikovanje predloga za delitev bilančnega dobička ter
sklic skupščine.

6.4.1 Sestava nadzornega sveta
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz vrst
zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je z izjemo zunanje članice revizijske komisije nadzornega
sveta v letu 2014 deloval v isti sestavi.
Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2014:
Imenovani s strani kapitala:
dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica nadzornega sveta
Predstavnica kapitala: Republika Slovenija
Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: izvršna direktorica družbe Prva osebna
zavarovalnica, d. d., predsednica uprave družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d. d.,
predsednica nadzornega sveta družbe Deos, d. d.
dr. Elen Twrdy, namestnica predsednice nadzornega sveta
Predstavnica kapitala: Republika Slovenija
Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)
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Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: dekanja Fakultete za pomorstvo in promet
Capt. Rado Antolovič MBA, član nadzornega sveta
Predstavnik kapitala: Republika Slovenija
Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: predsednik uprave družbe P&O Maritime, nadzornik
v družbi Repasa S. A.
mag. Andrej Šercer, član nadzornega sveta
Predstavnik kapitala: Republika Slovenija
Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)
Žiga Škerjanec, član nadzornega sveta
Predstavnik kapitala: Republika Slovenija
Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)
Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: član nadzornega sveta družbe Helios, d. d., (do 7.
aprila 2014)
Sabina Mozetič, članica nadzornega sveta
Predstavnica kapitala: Mestna občina Koper
Začetek štiriletnega mandata: 12. julij 2011 (19. skupščina delničarjev)
Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: članica skupščine družbe Rižanski vodovod Koper,
d. o. o., članica sveta zavoda Zdravstvenega doma Koper
Imenovani s strani zaposlenih:
Mladen Jovičič, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 18. marec 2013 (21. skupščina – seznanitev delničarjev)
Stojan Čepar, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 18. marec 2013 (21. skupščina – seznanitev delničarjev)
mag. Nebojša Topić, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 28. julij 2012 (20. skupščina – seznanitev delničarjev)
Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta:
Barbara Nose, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta
Imenovana: 22. avgusta 2014 (8. seja nadzornega sveta), za obdobje od 22. avgusta 2014 do 7.
oktobra 2017
Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: članica revizijske komisije nadzornega odbora
družbe Alta Skupina, d. d., članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.
d., članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., članica revizijske
komisije nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d. d., članica sveta zavoda OŠ Trnovo,
direktorica družbe Constantia Plus, d. o. o., direktorica družbe Shramba, d. o. o.
Sprememba zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta dne 22. avgusta 2014
Nadzorni svet je dne 22. avgusta 2014 odpoklical mag. Blanko Vezjak, zunanjo članico revizijske
komisije nadzornega sveta, in na njeno mesto imenoval Barbaro Nose.
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mag. Blanka Vezjak, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta
Imenovana: 11. septembra 2009, ponovno imenovana 12. avgusta 2013, odpoklicana dne 22. avgusta
2014
Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora (od 1. januarja 2014 do 22. avgusta 2014): zunanja
članica revizijske komisije nadzornega sveta v družbah Banka Celje, d. d., Letrika, d. d., SID banka, d.
d., SID – Prva kreditna zavarovalnica d. d., Skupna pokojninska družba, d. d.

6.4.2 Delovanje nadzornega sveta
Delovanje nadzornega sveta urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu nadzornega
sveta, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo države, Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in priporočila Združenja
nadzornikov Slovenije.
Nadzorni svet je v letu 2014 deloval v isti sestavi. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega
sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO
2014.

6.4.3 Izjava o neobstoju nasprotja interesov članov nadzornega sveta
Vsi člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta so skladno s prilogo
C3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v začetku leta 2015 posamezno podpisali izjavo o tem,
da ne obstaja nasprotje interesov, ki bi se kazalo tako, da bi posamezni član:



bil trenutno ali v preteklih treh letih v pomembnejših poslovnih odnosih z družbo Luka Koper,
d. d., ali z družbo, povezano z njo,




bil večji delničar družbe Luka Koper, d. d.,




bil pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne ali revizorske storitve),



bil v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v
družbi Luka Koper, d. d., ali v povezani družbi,



bil bližnji družinski član drugega člana nadzornega sveta ali člana uprave družbe Luka Koper,
d. d.

bil kot posameznik ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z večjim
delničarjem ali njegovo upravo,
v zadnjih treh letih prejemal večje dodatne prejemke družbe Luka Koper, d. d., ali povezane
družbe, razen plačila, ki ga dobi kot član organa družbe Luka Koper, d. d., ali povezane
družbe,

Izjave so dostopne tudi na spletni strani www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje.

6.4.4 Komisije nadzornega sveta
V okviru nadzornega sveta redno delujejo tri komisije:




kadrovska komisija,
revizijska komisija,
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komisija za infrastrukturo in operativo.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.
Kadrovska komisija, imenovana 16. oktobra 2013 v sestavi Capt. Rado Antolovič MBA (predsednik),
mag. Andrej Šercer (član), Sabina Mozetič (članica) in Stojan Čepar (član), se je v letu 2014 sestala
petkrat z namenom oblikovanja predloga nadzornemu svetu za imenovanje predsednika uprave in
člana uprave za finance in računovodstvo.
Revizijsko komisijo nadzornega sveta so v letu 2014 sestavljali naslednji člani: Žiga Škerjanec
(predsednik), dr. Alenka Žnidaršič Kranjc (članica), Mladen Jovičič (član), mag. Blanka Vezjak (zunanja
članica – do 22. avgusta 2014) in Barbara Nose (zunanja članica – od 22. avgusta 2014). Revizijska
komisija se je v letu 2014 skupno sestala na šestih rednih in dveh korespondenčnih sejah. Na njih je
med drugim obravnavala letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2013 ter medletne
poslovne rezultate leta 2014, seznanila se je s poročilom o delovanju notranje revizije za leto 2013 in
letnim načrtom dela notranje revizije za leto 2014, vsako četrtletje je bila seznanjena s poročilom o
izvajanju priporočil notranje revizije, seznanila se je s pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji
računovodskih izkazov in z odgovori uprave, podala je predlog za imenovanje revizijske družbe za
revizijo računovodskih izkazov Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2014, zunanji revizorji pa
so revizijski komisiji predstavili poudarke pisma poslovodstvu po opravljeni predhodni reviziji
računovodskih izkazov za leto 2014. Revizijska komisija je obravnavala tudi poslovni načrt družbe za
leto 2015 in se seznanila s poročilom na podlagi Koncesijske pogodbe za leto 2013.
Komisija za infrastrukturo in operativo se je v letu 2014 sestala osemkrat. Do 11. aprila 2014 je
delovala v sestavi dr. Elen Twrdy, Capt. Rado Antolovič MBA, mag. Nebojša Topić in Stojan Čepar.
Dne 11. aprila je iz komisije odstopil mag. Nebojša Topić, nakar je bil 4. julija na njegovo mesto
imenovan mag. Andrej Šercer. Glavne teme, ki jih je komisija obravnavala v letu 2014, so bile:
uresničevanje načrta naložb za leto 2014, potek poglabljanja prvega bazena, povečanje zmogljivosti
kontejnerskega terminala, novi vhodi ter načrt naložb za leto 2015.

6.4.5 Plačilo nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter plačila za
opravljanje funkcije. Višino sejnin in plačil vsako leto določi skupščina. Člani nadzornega sveta in člani
komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in
udeležbo na sejah. Več o prejemkih nadzornega sveta in o njihovi višini je zapisano v računovodskem
poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 37, o njihovem lastništvu delnic pa v poglavju DELNICA
LKPG.

6.5

UPRAVA DRUŽBE

V skladu s statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Način
dela in sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave določa Poslovnik
o delu uprave. Skladno z načeli Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava postavlja v ospredje
odgovornost in preglednost poslovanja. Uprava deluje v skladu z načeli Etičnega kodeksa Skupine
Luka Koper ter Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
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Uprava Luke Koper, d. d., je do 11. aprila 2014 delovala v sestavi:






Gašpar Gašpar Mišič (predsednik uprave),
Andraž Novak (član uprave),
Jože Jaklin (član uprave) in

Matjaž Stare (delavski direktor).
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na svoji redni seji 11. aprila 2014 z mesta predsednika
uprave družbe razrešil Gašparja Gašparja Mišiča in na njegovo mesto imenoval Andraža Novaka.
Uprava Luke Koper, d. d., je od 11. aprila do 10. junija 2014 delovala v sestavi:





Andraž Novak (predsednik uprave),
Jože Jaklin (član uprave) in
Matjaž Stare (delavski direktor).

23. maja 2014 je nadzorni svet za predsednika uprave imenoval Dragomirja Matića, ki je funkcijo
nastopil 10. junija. Z istim dnem je dotedanji predsednik uprave Andraž Novak nastopil funkcijo člana
uprave, ki jo je zasedal že pred prevzemom predsedovanja 11. aprila 2014.
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na svoji redni seji dne 4. julija 2014 seznanil z odstopno
izjavo člana uprave Jožeta Jaklina. V okviru odpovednega roka je nadzorni svet pristopil k iskanju
novega člana uprave za področje financ.
Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2014:



Dragomir Matić, rojen 1964

Predsednik uprave
Univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa je svojo poklicno pot začel v špedicijskem
podjetju in se že leta 1987 zaposlil v Luki Koper, d. d., kjer je najprej delal kot luški transportni
delavec in se postopoma povzpel do mesta izvršnega direktorja za operativo in logistiko. Od leta 2012
do imenovanja na čelo Luke Koper, d. d., je bil zaposlen kot pomočnik direktorja v podjetju za
mednarodno špedicijo. Na povabilo nadzornega sveta in s sklepom o imenovanju za predsednika
uprave je petletni mandat nastopil 10. junija 2014.



Andraž Novak, rojen 1966

Član uprave
Po večletni plovbi na ladjah trgovske mornarice, kjer je opravljal dolžnosti vse do položaja prvega
oficirja, je leta 1995 pridobil naziv inženir pomorstva na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.
Od leta 1995 je v Luki Koper, d. d., zasedal različna vodstvena mesta, vključno z vodenjem terminala
za sipke tovore in terminala za generalne tovore. Leta 2008 je opravil specialistični podiplomski
program na Fakulteti za pomorstvo in promet. Na položaj člana uprave za operativo in prodajo je bil
imenovan januarja 2014.



Jože Jaklin, rojen 1964

Član uprave
Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1989 je karierno pot začel kot finančni svetovalec na
področju prestrukturiranja in vrednotenja podjetij. Od leta 1993 do 1997 je opravljal dolžnosti
namestnika direktorja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je
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sodeloval pri izvedbi in pospeševanju lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij in pri reševanju
mnogih privatizacijskih vprašanj. Leta 1997 je zaključil mednarodni podiplomski študij MBA na
Clemson University v ZDA. Od leta 1997 do 2001 je bil član uprave Slovenske razvojne družbe, kjer je
med drugim v vlogi nadzornika družb sodeloval pri številnih prestrukturiranjih podjetij. Od leta 2002
dalje je bil član vodstvene strukture v podjetjih Geoplin, Litostroj E.I., Cimos in Salonit, kjer je
večinoma pokrival področje financ. Na položaj člana uprave Luke Koper, d. d., za področje financ in
računovodstva ga je nadzorni svet družbe imenoval decembra 2013 s pričetkom petletnega mandata
1. februarja 2014. Dne 4. julija 2014 je nadzornemu svetu podal odstopno izjavo.



Matjaž Stare, rojen 1957

Delavski direktor
Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje. Deloval je na različnih področjih
znotraj ministrstva za obrambo, po osamosvojitvi Slovenije pa nadaljeval samostojno poklicno pot na
področju načrtovanja in vodenja medijskih projektov, trženja, prodaje, založništva, publicistike,
novinarstva in dela z ljudmi. Njegov petletni mandat delavskega direktorja Luke Koper, d. d., se je
začel 18. oktobra 2010.
Člani uprave Luke Koper, d. d., so v letu 2014 v času trajanja funkcije zasedali naslednje druge
funkcije v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb:



Gašpar Gašpar Mišič, predsednik uprave Luke Koper, d. d., je bil do 11. decembra 2014 član
nadzornega sveta IEDC Poslovne šole Bled.

Nadzorni svet Luke Koper, d. d., je na svoji redni seji 21. novembra 2014 imenoval novega člana
uprave za področje financ. To je postal Tine Svoljšak, ki je petletni mandat nastopil 1. februarja 2015.
Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., od 1. februarja 2015 dalje



Dragomir Matić, predsednik uprave, imenovan 23. maja 2014 za obdobje petih let, funkcijo
nastopil 10. junija 2014,





Andraž Novak, član uprave, petletni mandat nastopil 10. junija 2014,
Tine Svoljšak, član uprave, petletni mandat nastopil 1. februarja 2015,
Matjaž Stare, delavski direktor, petletni mandat nastopil 18. oktobra 2010.

Imenovani novi člani uprave:



Tine Svoljšak, rojen 1978

Član uprave
Je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani. Poslovno pot je začel že v času
študija, ko je bil udeležen v delovanje različnih organizacij. Po končanem študiju se je zaposlil v
svetovalno revizijski družbi. Pred prihodom v družbo Luka Koper, d. d., je bil član uprave DARS, d. d.
Nadzorni svet ga je imenoval na mesto člana uprave družbe Luka Koper, d. d., za petletno mandatno
obdobje s pričetkom 1. februarja 2015. Področja in odgovornosti: finance in računovodstvo.

Predstavitev članov uprave je dostopna tudi na spletni strani družbe http://www.luka-kp.si/slo/opodjetju/vodstvo-podjetja/uprava-druzbe.
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6.5.1 Delovanje uprave
Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovanje družbe v njeno dobro. Svoje delo
opravlja skladno s predpisi, statutom družbe ter z zavezujočimi sklepi organov družbe.
Družbo zastopajo člani uprave, ki so zadolženi za naslednja področja:
Področja predsednika uprave:










pisarna uprave,
tajnik organov,
operativa in prodaja (profitni centri, področje operative),
trženje,
kadrovsko področje,
pravno področje,
odnosi z javnostmi,
pristaniška varnost.

Področja člana uprave za operativo in prodajo:





investicije,
nabava in vzdrževanje,
strateški razvoj.

Področja člana uprave za finance in računovodstvo:





finance in računovodstvo,
kontroling,
upravljanje in razvoj poslovnih procesov.

Področja člana uprave – delavskega direktorja:





zastopanje interesov glede kadrovskih in socialnih vprašanj zaposlenih,
varovanje zdravja zaposlenih,
delovanje in opravila iz pisnih dogovorov med delojemalci in delodajalci (participacijski
dogovor in drugi dogovori).

Vsi člani uprave skupaj usklajujejo in vodijo področje notranje revizije.

6.5.2 Nagrajevanje uprave
Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Določeni so v pogodbah o
zaposlitvi za določen čas za poslovodenje družbe za člane uprave. Sklenjene so med posameznimi
člani uprave in nadzornim svetom, ki določa tudi povračila in ugodnosti. Pri sklepanju pogodb za člane
uprave nadzorni svet zastopa predsednica nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v
računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 37, o lastništvu delnic pa v poglavju
DELNICA LKPG.
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6.6

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB V SKUPINI LUKA KOPER

Finančne naložbe so glede na postopke njihovega upravljanja in dividendno politiko razdeljene v štiri
skupine:



Portfeljske naložbe so naložbe v delnice podjetij, ki praviloma kotirajo na borzi,
investicijske sklade, depozite in druge instrumente denarnega trga. Upravljajo se s ciljem
zagotavljanja in obvladovanja likvidnosti družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper.



Nestrateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo
dejavnosti, ki niso neposredno povezane s strateško usmeritvijo obvladujoče družbe, ter niso
portfeljske naložbe. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami. Naložbe so predmet
različnih možnih oblik dezinvestiranja.



Strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti,
neposredno povezane s strateškimi usmeritvami obvladujoče družbe. Upravljajo se po načelu
koncernskega delovanja.



Druge strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo
dejavnosti, ki so pomembne za obvladujočo družbo zaradi širšega družbenega in trajnostnega
motiva. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.

V vlogi družbenika v nestrateških finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimizacije izplačila
dobička, v vlogi družbenika v strateških in drugih strateških finančnih naložbah pa zasledujemo cilj
uravnoteženega izplačila dobičkov glede na investicijsko-razvojne cikle.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2014

Družba

Direktor

Luka Koper INPO, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Investicije, d. o. o.
Logis Nova, d. o. o.
TOC, d. o. o.

6.7

Mirko Pavšič
Aleš Miklavec
Darko Grgič
Mojca Černe Pucer
Mirko Pavšič
Ankica Budan Hadžalič

Delež obvladujoče
družbe v lastništvu
(v %)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
68,13

NOTRANJA REVIZIJA

Dejavnost notranjega revidiranja v Luki Koper, d. d., na podlagi sprejete notranjerevizijske temeljne
listine izvaja področje notranje revizije. Področje notranje revizije je bilo ustanovljeno z namenom
opravljanja funkcije notranjega revidiranja za delniško družbo Luko Koper, d. d., ter Skupino Luka
Koper in je samostojni organizacijski del, neposredno podrejen upravi družbe. Organizacijska
neodvisnost se uspešno uresničuje preko funkcijske odgovornosti in poročanja področja revizijski
komisiji in nadzornemu svetu.
Delovanje področja notranje revizije opredeljuje pravilnik o delovanju notranje revizije, ki je
pripravljen v skladu z veljavno opredelitvijo notranjega revidiranja, s kodeksom etike in Mednarodnimi
standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Dejavnost notranje revizije pomaga skladno
z veljavno opredelitvijo notranje revizije uresničevati cilje družbe in skupine, kar dosega s
sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj,
Poslovno poročilo
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kontrolnih postopkov in njihovega upravljanja. Deluje s ciljem dodajanja vrednosti pri zanesljivejšem
doseganju ciljev.
V letu 2014 je področje notranje revizije opravljalo notranjerevizijske posle in ostale dejavnosti v
skladu z odobrenim letnim načrtom dela. Načrtovanih je bilo šest novih poslov in zaključek enega
posla iz leta 2013, ki so bili z eno izjemo tudi uresničeni. Na pobudo uprave je bil izveden en
nenačrtovan posel. V okviru izvedenih poslov so bili preverjeni obstoj in delovanje notranjih kontrol ter
upravljanje tveganj in ponekod so bila podana priporočila za njihovo izboljšanje. Poleg načrtovanega
in nenačrtovanega revidiranja so se četrtletno izvajale porevizijske dejavnosti, ki so namenjene
pregledovanju izvedenih ukrepov za boljše obvladovanje pri notranjerevizijskem delu zaznanih
tveganj. Dejavnost svetovanja je bila usmerjena predvsem v pomoč pri razvijanju sistema notranjih
kontrol in upravljanja tveganj.
Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu poročala vodstvu revidirane enote in upravi,
obdobno pa zbirno o ugotovitvah, tveganjih in izvajanju notranjerevizijskih priporočil upravi in
revizijski komisiji nadzornega sveta. Nadzornemu svetu je notranja revizija poročala letno.

6.8

NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ V POVEZAVI Z
RAČUNOVODSKIM POROČANJEM

Z izvajanjem sprejetih usmeritev in postopkov pri notranjih kontrolah v računovodstvu želimo v
Skupini Luka Koper zagotoviti točnost, zanesljivost in popolnost zajemanja podatkov o poslovnih
dogodkih ter pripravo računovodskih izkazov, ki so resničen in pošten prikaz finančnega položaja,
poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z mednarodnimi računovodskimi
standardi ter z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.
Temeljna računovodska kontrola je osredotočena na:




kontrolo pravilnosti podatkov in
kontrolo popolnosti obdelave podatkov.

Nadzorna notranja računovodska kontrola je osredotočena na:
 razmejitev dolžnosti, tj. na natančno določene pravice in dolžnosti, kar je bistveno za to, da
posli v podjetju potekajo v skladu s poslovno politiko podjetja in da podjetje uspešno posluje,
ter



nadziranje pravilnosti in natančnosti dela zaposlenih, tj. na kontrole usklajenosti sintetične in
analitične evidence ter na razločno navzkrižno kontrolo.

Izvajanje notranjih kontrolnih postopkov v računovodstvu nam zagotavlja, da so informacije za
odločanje tako za potrebe zunanjih kot tudi notranjih uporabnikov zanesljive, pravilne, pravočasne in
stroškovno učinkovite. Notranja kontrola v računovodstvu je odvisna od kontrole na področju
informacijskih tehnologij, omejevanja dostopa in varovanja podatkov ter od točnosti zajemanja in
obdelovanja podatkov, hkrati pa je z njima tesno povezana.
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6.9

ZUNANJA REVIZIJA

Skupščina delničarjev je na 25. redni seji dne 8. julija 2014 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper,
d. d., in Skupine Luka Koper v poslovnem letu 2014 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem
računovodskem poročilu v pojasnilu št. 39: Posli z revizijsko družbo.
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7 PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV, NOVOSTI IN DOSEŽKOV V
LETU 2014
JANUAR



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je za člana uprave imenoval Andraža Novaka za
obdobje petih let s pričetkom mandata 13. januarja 2014.



Uprava družbe Luka Koper, d. d., je od uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d., 21.
januarja prejela zahtevo za sklic skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d. d.



Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je januarja na vhodu v kanal prvega bazena
postavila dve novi boji. S tem je izpolnjen pogoj iz odločbe Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo, s katero se dovoljujejo vplutje ladij z ugrezom do 11,8 metra (do sedaj 11,4 metra)
pod posebnimi pogoji. Omenjena novost sicer ne bi bistveno vplivala na povečanje pretovora
na kontejnerskem terminalu Luke Koper, d. d., dokler ne bi s poglobitvijo dosegli globine
morskega dna –14 metrov, kar je bilo predvideno v aprilu 2014.



Z Univerzo na Primorskem, Mestno občino Koper in Združenjem uporabnikov in podpornikov
Slovenskega inštituta tehnologij smo podpisali pismo o nameri za ustanovitev Slovenskega
inštituta tehnologij – SIT.



Predstavili smo se na konferenci European Oil Storage.

FEBRUAR



Luka Koper, d. d., je 6. februarja javnost seznanila s pregledom stanja in kriznimi ukrepi v
pristanišču, sprejetimi kot posledica naravne nesreče, ki je prizadela velik del države. Zaradi
škode, ki jo je žled povzročil na Notranjskem, je bila železniška proga do Kopra zaprta šest dni.



Uprava družbe je 17. februarja objavila sklic 24. skupščine delničarjev Luke Koper, d. d., ki se
je odvila 19. marca.



V februarju se je začela gradnja skladiščnih površin v zaledju 7. C veza na kontejnerskem
terminalu oziroma na čelu prvega pomola. S to investicijo bomo pridobili dodatnih 6.840
kvadratnih metrov površin za skladiščenje 672 TEU, ki je del projekta podaljševanja prvega
pomola, s predvidenim zaključkom do leta 2018.



Začeli smo s prvo fazo poglabljanja morskega dna prvega bazena, s katero bomo povečali
globino na –13 metrov. Pospešeno potekajo tudi dela za izgradnjo in zapolnitev kaset.
Omenjena dela sovpadajo z načrti podaljševanja prvega pomola.



Objavili smo razpis za razdelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v okviru sklada Živeti s
pristaniščem.



Ljubljanska borza, d. d., je delnico Luke Koper, d. d., po petih letih ponovno vključila v borzni
indeks SBI TOP.

MAREC



Na skupščini družbe Luka Koper, d. d., dne 19. marca 2014 so delničarji sprejeli spremembo
statuta. Zoper ta sklep je Mestna občina Koper napovedala izpodbojno tožbo. Predsednik
uprave Luke Koper, d. d., Gašpar Gašpar Mišič je delničarje tudi seznanil s stanjem na
področju odškodninskih tožb zoper nekdanjo upravo in člane nadzornega sveta.




Zaključili smo prvo fazo poglabljanja prvega bazena na globino –13 metrov.
Z upravo Republike Slovenije za pomorstvo smo podpisali pismo o nameri, ki predvideva
različne oblike medsebojnega sodelovanja.
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Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je izdala odločbo, ki na kontejnerski terminal
dovoljuje vplutje ladij z ugrezom 12,5 metra (do sedaj 11,8 metra).



Predstavili smo se na največjem sejmu s področja potniškega ladijskega turizma v Miamiju –
Seatrade 2014.

APRIL



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na svoji redni seji 11. aprila z mesta predsednika
uprave razrešil Gašparja Gašparja Mišiča in na njegovo mesto istega dne imenoval Andraža
Novaka. Potrdil je letno poročilo Skupine Luka Koper in Luke Koper, d. d., za leto 2013 ter
predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2013.



Prejeli smo certifikat ISCC EU, ki potrjuje, da v Luki Koper, d. d., pretovarjamo in skladiščimo
olje oljne ogrščice, sojino olje, palmin biodizel, bioetanol in rabljeno kuhinjsko olje skladno z
direktivo ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.



Luka Koper, d. d., je do konca leta 2014 prevzela predsedovanje v
severnojadranskih pristanišč NAPA.





Pridobili smo uporabno dovoljenje za kaseti 7A in 799/29.



Izvedena je bila zunanja presoja s strani Slovenskega inštituta za meroslovje in kakovost
glede obvladovanja sistema ravnanja z okoljem ter varstva zaposlenih.



Luka Koper, d. d., je prejela nagrado Brand Leader Award za najboljšega pristaniškega
operaterja in ponudnika logističnih storitev v jugovzhodni Evropi.

združenju

Pričeli smo z drugo fazo poglabljanja morskega dna prvega bazena na –14 metrov.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pričela s poglabljanjem vplovnega kanala v prvem
bazenu na –15 metrov.

MAJ



Pogodba med Luko Koper, d. d., in podjetjem, ki je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano za
poglobitev morskega dna ob kontejnerski obali na globino –14 metrov, se je 13. maja 2014
iztekla. Uprava družbe je ugotovila, da v pogodbenem roku, do katerega bi moralo italijansko
podjetje zaključiti poglabljanje, izvajalec ni opravil niti desetine predvidenega dela (ocena na
podlagi meritev). Zaradi neupravičene in drastične zamude pri izvajanju poglabljanja in
številnih težav, ki jih je imel izvajalec že v fazi priprave na poglabljanje, je uprava menila, da
bi nadaljevanje pogodbenega odnosa z izbranim izvajalcem predstavljalo preveliko tveganje.
Uprava družbe je zato sprejela vse potrebne ukrepe, da bi dokončanje projekta poglabljanja
zagotovila do konca avgusta.





Na pristaniških dnevih smo omogočili ogled pristanišča širši javnosti.



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na seji dne 23. maja imenoval Dragomirja Matića
za predsednika uprave družbe. Petletni mandat je nastopil 10. junija, z istim dnem pa je
dotedanji predsednik uprave Andraž Novak nastopil funkcijo člana uprave, ki jo je zasedal že
pred prevzemom predsedovanja 11. aprila 2014.

Skupaj z Univerzo na Primorskem smo pripravili konferenco Kineziologija v ergonomiji.
V okviru evropskega projekta B2MOS in v sodelovanju s Slovenskim nacionalnim forumom za
e-račun smo pripravili seminar z naslovom E-račun v logistiki in transportu.

JUNIJ



10. junija je vodenje družbe Luka Koper, d. d., prevzel Dragomir Matić, Andraž Novak pa je
istega dne ponovno prevzel funkcijo člana uprave.
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Uprava družbe Luka Koper, d. d., je 5. junija na podlagi določila 1. odstavka 10. člena statuta
družbe Luka Koper, d. d., za 8. julij sklicala 25. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d. d.



Luka Koper, d. d., in nizozemsko podjetje Van Oord sta 19. junija 2014 sklenila pogodbo za
poglabljanje plovnega kanala in severnega dela prvega bazena znotraj akvatorija koprskega
pristanišča. Pogodba v vrednosti 2,48 milijona evrov predvideva poglobitev morskega dna ob
kontejnerskem terminalu na 14 metrov, pri čemer je potrebno odstraniti 230.000 kubičnih
metrov morskega blata oziroma mulja. Nizozemsko podjetje, ki je bilo kot edino prijavljeno
izbrano na javnem razpisu, je z deli začelo 15. julija in jih zaključilo v drugi polovici avgusta.
Delali so 24 ur dnevno in pri delu uporabljali tehnologijo, ki je hitrejša od klasičnega sesalnega
bagra.



Avstrijski transportni časopis Verkehr je objavil analizo pretovora avstrijskega blaga preko
morskih pristanišč. Tudi v letu 2013 je Luka Koper, d. d., na lestvici zasedla prvo mesto, kar
pomeni, da je koprsko pristanišče najpomembnejše za prekomorski uvoz in izvoz avstrijskega
blaga. Omenjeni primat ima Luka Koper, d. d., že od leta 2010.

JULIJ



Na 25. seji skupščine delničarjev Luke Koper, d. d., dne 8. julija 2014 so:
 bili delničarji seznanjeni s sprejetim letnim poročilom Skupine Luka Koper in
družbe Luka Koper, d. d., za leto 2013,
 delničarji sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2013 v
višini 3.721.761 evrov, ki je predvideval, da:
o se del bilančnega dobička v znesku 2.240.000 evrov uporabi za izplačilo
dividend v bruto vrednosti 0,16 evrov na delnico,
o preostanek bilančnega dobička v znesku 1.481.761 evrov ostane
nerazporejen,
 delničarji upravi ter nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2013,
 delničarji za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper
za leto 2014 imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.
o. o.,
 delničarji sprejeli sklep o višini plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom
nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih
dvanajstih mesecev,
 delničarji sprejeli spremembe statuta družbe Luka Koper, d. d.



Zaključili smo projekt razširitve skladiščnih kapacitet kontejnerskega terminala na čelu prvega
pomola in s tem pridobili 6.840 kvadratnih metrov novih površin, kar bo omogočalo približno
600 TEU dodatnih skladiščnih mest.



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na redni seji 4. julija 2014 seznanil z odstopno
izjavo člana uprave Jožeta Jaklina. V okviru odpovednega roka je nadzorni svet pristopil k
iskanju novega člana uprave za področje financ.



Dne 20. julija 2014 je z delom pričel še drugi, večji bager nizozemskega izvajalca Van Oord,
da bi poglobil morsko dno ob kontejnerskem terminalu na –14 metrov.

SEPTEMBER



V mesecu septembru je bila zaključena prva faza poglabljanja morja ob kontejnerski obali na –
14 metrov in od Uprave Republike Slovenije za pomorstvo smo prejeli odločbo, ki dovoljuje
vplutje in izplutje iz severnega dela prvega bazena ladjam z ugrezom do 13,5 metra. S
poglobitvijo na 14 metrov pričakujemo, da bo koprsko pristanišče ponovno prva izbira za
ladjarje ob vplutju v severni Jadran.
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Uredili smo 24.300 kvadratnih metrov odprtih površin za skladiščenje avtomobilov.
Predstavili smo se na sejmu potniškega ladijskega turizma Seatrade Med.

OKTOBER



Ladjar ARKAS Line iz Turčije je Luko Koper, d. d., vključil v kontejnersko linijo severni Jadran
– vzhodno Sredozemlje, Črno morje, severna Afrika.



Avstrijski jeklar Voestalpine je Luki Koper, d. d., podelil priznanje za najboljši člen v
oskrbovalni verigi materialov.

NOVEMBER



Luka Koper, d. d., je prejela prvo nagrado združenja evropskih morskih pristanišč ESPO
(European Sea Ports Organisation). V finalu za nagrado, ki jo združenje vsako leto podeljuje
okoljsko najbolj prijaznim in družbeno odgovornim pristaniščem v Evropi, smo premagali
veliko večja pristanišča, kot so španska Huelva, portugalska Lizbona, francoski Marseille in
nizozemski Rotterdam. Tema letošnjega tekmovanja so bili inovativni okoljski projekti. Luka
Koper, d. d., je prijavila projekt »No waste, just resources!«, ki obravnava primere dobrih
praks pri ravnanju z odpadki v koprskem pristanišču. Predstavili smo sistem prekrivanja
razsutih tovorov z odpadno celulozo, nadalje našo uporabo odpadnega lesa, ki nastaja pri
pretovoru blaga, za ogrevanje prostorov upravne stavbe, ter kompostiranje in uporabo
morskih sedimentov za izdelovanje zidakov in drugega gradbenega materiala. Pri vseh
naštetih primerih smo odpadke, ki bi sicer končali na deponijah, izkoristili in jih predelali v
surovine.



Nadzorni svet Luke Koper, d. d., je na seji 21. novembra 2014 imenoval novega člana uprave
za področje financ. To je postal Tine Svoljšak, ki je petletni mandat nastopil 1. februarja 2015.

DECEMBER



Luka Koper, d. d., je podjetju Trade Trans Log Srl prodala 33,33-odstotni delež v družbi S.C.
Railport Arad S. R. L.



Z Evropsko investicijsko banko (EIB) smo podpisali pogodbo o dolgoročnem, 15-letnem
posojilu v višini 36 milijonov evrov, s 3-letnim moratorijem. Posojilo bo zaokrožilo finančno
konstrukcijo projekta podaljšanja prvega pomola Luke Koper, d. d., in drugih infrastrukturnih
del za povečanje kapacitete kontejnerskega terminala Luke Koper, d. d.
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8 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
JANUAR 2015



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na redni seji 9. januarja 2015 seznanil s
poslovnim načrtom Skupine Luka Koper za leto 2015 in k njemu podal soglasje.



Na podlagi določil in meril podjetniške kolektivne pogodbe ter izkazov poslovnega izida so
uprava družbe Luka Koper, d. d., in oba reprezentativna sindikata ugotovili, da je družba v
letih 2013 in 2014 izkazala pozitivno rast dodane vrednosti na zaposlenega in čisti dobiček. Na
tej osnovi so socialni partnerji podpisali dogovor, po katerem vsem zaposlenim v družbi
pripada dodatek na plačo.



Luka Koper, d. d., je zaključila polletno predsedovanje združenju severnojadranskih pristanišč
NAPA ter ga za prvo polletje leta 2015 predala tržaški pristaniški upravi.



Z letom 2015 bo tudi v koprskem pristanišču mogoče izvajati predhodno carinjenja na ladji (t.
i. pre-clearance). Predhodno carinjenje omogoča pošiljanje uvozne deklaracije in sporočila o
predložitvi blaga že v času, ko je blago še na krovu ladje, ki je na poti v Koper. Koprsko
pristanišče bo s to novostjo še bolj konkurenčno in prijazno do svojih strank, še posebej do
tistih, ki jim je časovna komponenta transporta ključnega pomena.

FEBRUAR 2015



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje je družba Luka Koper, d. d.
dne 20. februarja 2015 objavila informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d.,
v obdobju januar–december 2014.



Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na redni seji 20. februarja 2015 prejel čistopis
poslovnega načrta Skupine Luka Koper za leto 2015, ki vključuje dogovor med upravo Luke
Koper, d. d. in socialnimi partnerji glede dodatka na plačo, ki je bil javno objavljen 20.
januarja 2015. Povzetek poslovnega načrta, objavljen 9. januarja 2015, je v večji meri že
upošteval omenjeni dogovor.
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9 ZNAČILNOSTI GOSPODARSKEGA OKOLJA
Leto 2014 je zaznamovalo šibko okrevanje gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju, ki naj bi se
nadaljevalo tudi v letu 2015, čeprav se napovedi mednarodnih institucij za gospodarsko rast v naših
glavnih trgovinskih partnericah v zadnjih mesecih znižujejo. Bruto domači proizvod (BDP) v evrskem
območju se je v tretjem četrtletju leta 2014 povečal za 0,2 odstotka glede na predhodno četrtletje.
Letošnje šibko okrevanje temelji na rasti potrošnje gospodinjstev in izvoza, relativno slabše pa je
gibanje investicijske potrošnje.
Rast v drugem in tretjem četrtletju leta 2014 je bila nižja od pričakovanj v nekaterih pomembnih
svetovnih gospodarstvih (evrsko območje, Japonska, Kitajska), proti koncu leta 2014 se je upočasnila
tudi rast obsega svetovne trgovine. Zaradi padajočih cen surovin je bila rast nižja v nekaterih
pomembnih izvoznicah nafte in kovin (Rusija, Brazilija). Cena soda nafte Brent, izražena v USD, se je
od avgusta do začetka decembra 2014 znižala za skoraj 40 odstotkov, padec cen v EUR pa je bil
zaradi padca vrednosti EUR glede na USD nekoliko manjši in je znašal okrog 30 odstotkov. 10
RAST KONTEJNERSKEGA PRETOVORA
Rast kontejnerskega pretovora v svetu je bila v letu 2014 za 4 odstotke višja glede na leto 2013. Uvoz
v Evropo je rastel hitreje od izvoza, in sicer za 5,7 odstotka naproti 4,5-odstotni rasti.
V letu 2014 je prišlo do ustanovitve globalnih alians med večjimi svetovnimi ladjarji, kot so 2M, ki jo
sestavljata Maersk in MSC, ter Ocean 3, ki jo sestavljajo CMA CGM, UASC in CSCL. Z združevanjem v
alianse želijo ladjarji doseči večjo stroškovno učinkovitost na enoto prepeljanega tovora (TEU/tona),
saj se srečujejo z velikimi operativnimi stroški in neizkoriščenim ladijskim prostorom.
Nadaljuje se trend naročanja kontejnerskih ladij s kapacitetami 18.000 TEU in več, kar bo še povečalo
ladijski prostor v naslednjih nekaj letih. To pomeni, da bodo manjše ladje do 14.000 TEU premeščene
na manj obremenjene povezave (npr. Azija–Mediteran) in tako redno plule tudi v koprsko
pristanišče.11
RAST NA AVTOMOBILSKEM SEGMENTU
Po podatkih ACEA12 smo na področju Evropske unije v letu 2014 po šestih letih upada prodaje novih
avtomobilov ponovno beležili rast, ki je glede na leto 2013 znašala 5,7 odstotka. V zahodnoevropskih
državah je bila rast nekoliko nižja, in sicer 4,8 odstotka.
Med državami, s katerimi Luka Koper, d. d., največ posluje, so rast prodaje po velikosti dosegle
Hrvaška (22,3 odstotka), Grčija (22 odstotkov), Madžarska (20,2 odstotka), Češka (16,7 odstotka),
Poljska (12,9 odstotka), Slovaška (9,5 odstotka), Slovenija (4,8 odstotka), Italija (4,2 odstotka) in
Nemčija (2,9 odstotka), Avstrija pa je zabeležila padec (–4,9 odstotka).
Med avtomobilskimi proizvajalci so na evropskem trgu vsi razen Chevroleta, ki se je umaknil iz
evropske prodaje, beležili rast prodaje, in sicer skupina VW za 7,2 odstotka, skupina PSA za 3,7

10

Vir: Ekonomsko ogledalo. Januar 2015. Ljubljana. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Vir: Pregled uresničevanja jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014. December 2014. Ljubljana. Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj.
11
Vir: Global Container Volumes Rise. Februar 2015. World Maritime News. URL:
http://worldmaritimenews.com/archives/152644/global-container-volumes-rise/.
12
Vir: ACEA – European Automobile Manufacturers Association. URL: http://www.acea.be/.
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odstotka, skupina Renault za 13,3 odstotka, skupina BMW za 4,6 odstotka, Daimler za 3,5 odstotka,
skupina Toyota za 3 odstotke, KIA za 4 odstotke in Hyundai za 0,7 odstotka.
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10 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA V LETU 2014
10.1

ANALIZA POSLOVANJA LUKE KOPER, D. D.

V letu 2014 so čisti prihodki od prodaje Luke Koper, d. d., znašali 154,5 milijona evrov, kar je 17,7
milijona evrov oziroma 13 odstotkov več od doseženih čistih prihodkov od prodaje v letu 2013.
Obvladujoča družba Luka Koper, d. d., je v letu 2014 ustvarila 94,4 odstotka čistih prihodkov od
prodaje Skupine Luka Koper.
Poslovni odhodki družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2014 znašali 126,2 milijona evrov in so se glede
na dosežene v letu 2013 zmanjšali za 1,5 milijona evrov oziroma za 1 odstotek. Najbolj so se zmanjšali
drugi poslovni odhodki zaradi v letu 2013 izvedenih slabitev nepremičnin in iz naslova zmanjšanja
rezervacij za škode in odškodnine.
V letu 2014 je poslovni izid iz poslovanja znašal 30,5 milijona evrov in je bil za 19,9 milijona evrov
oziroma za 189 odstotkov višji od doseženega poslovnega izida iz poslovanja v letu 2013.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v letu 2014 znašal 56,3 milijona evrov, kar je
za 19,1 milijona evrov oziroma za 51 odstotkov višji kot v letu 2013.
Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2014 znašal 26,4 milijona evrov, kar je 21,8
milijona evrov oziroma 473 odstotkov več od doseženega v letu 2013.
Bilančna vsota družbe Luka Koper, d. d., je na dan 31. decembra 2014 znašala 437,3 milijona evrov in
je bila za 6,3 milijona evrov oziroma za 1 odstotek višja glede na stanje 31. decembra 2013.
Glede na stanje 31. decembra 2013 so se povečala nekratkoročna sredstva, in sicer za 9,8 milijona
evrov. Nekratkoročna sredstva so na dan 31. decembra 2014 predstavljala 93 odstotkov bilančne
vsote. Povečale so se naložbene nepremičnine, in sicer za 6,6 milijona evrov, zaradi oddaje objektov v
najem in zaradi prerazporeditve nepremičnin, naprav in opreme iz sredstev (skupine za odtujitev) za
prodajo na naložbene nepremičnine. Povečale so se tudi delnice in deleži, in sicer za 3,6 milijona evrov,
zaradi prenosa naložb iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo ter zaradi povečanja tržne
vrednosti nekratkoročnih finančnih naložb v druge delnice in deleže, ki jih izkazujemo po pošteni
vrednosti.
Kratkoročna sredstva so se glede na stanje 31. decembra 2013 zmanjšala za 3,5 milijona evrov zaradi
zmanjšanja sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo iz naslova prenosa naložb na nekratkoročne
finančne naložbe ter iz naslova prenosa na naložbene nepremičnine. Zmanjšale so se tudi poslovne
terjatve, in sicer za 1,2 milijona evrov.
Družba Luka Koper, d. d., je pričela z letom 2014 v svojih knjigah voditi zaloge materialov in rezervnih
delov, katerih stanje je na dan 31. decembra 2014 znašalo 0,5 milijona evrov.
Kapital Luke Koper, d. d., je na dan 31. decembra 2014 znašal 266,1 milijona evrov in je predstavljal
61 odstotkov bilančne vsote.
Glede na stanje 31. decembra 2013 so se znižale finančne obveznosti, in sicer za 25,7 milijona evrov,
zaradi zmanjšanja posojil pri bankah iz naslova vračila posojil.
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V letu 2014 je družba Luka Koper, d. d., ustvarila denarne tokove pri poslovanju v višini 60,7 milijona
evrov, kar je za 13,8 milijona evrov več kot v letu 2013.
Denarni tokovi pri naložbenju so bili negativni v višini 24,9 milijona evrov. Naložbe v nepremičnine,
naprave in opremo, naložbene nepremičnine ter neopredmetena sredstva so v letu 2014 znašale 28,5
milijona evrov, kar je 14 milijonov evrov več kot v letu 2013.
Na negativne denarne tokove pri financiranju so v letu 2014 vplivala odplačila posojil.
Denarni izid je v letu 2014 znašal 3,1 milijona evrov, v letu 2013 pa 0,3 milijona evrov.
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10.2

ANALIZA POSLOVANJA SKUPINE LUKA KOPER

V letu 2014 je ladijski pretovor Skupine Luka Koper dosegel 19 milijonov ton, s čimer je bil dosežen
načrtovani ladijski pretovor, ladijski pretovor iz leta 2013 pa presežen za 5 odstotkov. V primerjavi z
letom 2013 se je ladijski pretovor povečal na blagovnih skupinah kontejnerji, avtomobili in tekoči
tovori, na ostalih blagovnih skupinah pa se je nekoliko zmanjšal. Na zadnji dan leta 2014 je bil
dosežen rekord letnega pretovora kontejnerjev, saj smo pretovorili 674 tisoč TEU.
V letu 2014 so čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper znašali 163,6 milijona evrov in so presegli
načrtovane čiste prihodke od prodaje za 12,4 milijona evrov oziroma za 8 odstotkov, od ustvarjenih
čistih prihodkov od prodaje v letu 2013 pa so bili višji za 19,4 milijona evrov oziroma za 13 odstotkov.
Poslovni izid iz poslovanja Skupine Luka Koper je v letu 2014 znašal 33,4 milijona evrov, kar je za 6,1
milijona evrov oziroma za 22 odstotkov več od načrtovanega ter za 21,2 milijona evrov oziroma za 174
odstotkov več od doseženega v letu 2013. Povečanje poslovnega izida iz poslovanja v letu 2014 v
primerjavi z letom 2013 je posledica povečanja čistih prihodkov od prodaje, medtem ko je bil poslovni
izid iz poslovanja leta 2013 nižji zaradi slabitev vrednosti nepremičnin v višini 9 milijonov evrov.
Čisti poslovni izid skupine v letu 2014 znaša 29,1 milijona evrov in je za 8,3 milijona evrov oziroma za
40 odstotkov višji od načrtovanega ter za 21,3 milijona evrov oziroma za 275 odstotkov višji od
doseženega v letu 2013.

10.2.1 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v letu 2014 dosegli 163,6 milijona evrov. Načrtovani
čisti prihodki od prodaje so bili preseženi za 12,4 milijona evrov oziroma za 8 odstotkov, medtem ko
so bili čisti prihodki od prodaje iz leta 2013 preseženi za 19,4 milijona evrov oziroma za 13 odstotkov.

Čisti prihodki od prodaje Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper

V letu 2014 je Skupina Luka Koper povečala čiste prihodke od prodaje na vseh blagovnih skupinah.
Najbolj so se povečali prihodki iz naslova osnovne dejavnosti nakladanja in razkladanja ter
skladiščenja blaga.
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Podrobnejši pregled pretovorjenih količin po posameznih blagovnih skupinah je prikazan v poglavju
TRŽENJE: BLAGOVNE SKUPINE IN TRGI .

10.2.2 POSLOVNI ODHODKI
Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v letu 2014 znašali 134,7 milijona evrov, kar v primerjavi z
letom 2013 predstavlja zmanjšanje za 1,2 milijona evrov oziroma za 1 odstotek. V okviru poslovnih
odhodkov so se primerjalno z letom 2013 povečali stroški materiala, stroški storitev in stroški dela,
zmanjšali pa so se stroški amortizacije in drugi poslovni odhodki. Najbolj so se zmanjšali stroški drugih
poslovnih odhodkov. V letu 2013 so bili v okviru drugih poslovnih odhodkov prevrednotovalni poslovni
odhodki bistveno višji od doseženih v letu 2014 zaradi slabitev nepremičnin, ki so bile pripoznane v
zadnjem četrtletju leta 2013.
Delež poslovnih odhodkov v čistih prihodkih od prodaje leta 2014 znaša 82,4 odstotka in je za 11,9
odstotne točke nižji glede na leto 2013. Deleži vseh vrst stroškov v čistih prihodkih od prodaje, razen
stroškov materiala, so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali. Najbolj se je zmanjšal delež drugih
poslovnih odhodkov, in sicer za 6,3 odstotne točke.
Stroški materiala
Stroški materiala so v letu 2014 znašali 13,9 milijona evrov in so bili višji kot v letu 2013 za 2,7
milijona evrov oziroma za 24 odstotkov. Povečali so se stroški pomožnega materiala in nadomestnih
delov ter stroški energije. Povečanje stroškov pomožnega materiala in nadomestnih delov je posledica
spremembe načina evidentiranja stroškov vzdrževanja. Na račun povečanja stroškov materiala za
vzdrževanje so se znižali stroški storitev vzdrževanja. Stroški energije so se povečali za 2 odstotka, in
sicer predvsem zaradi povečanja stroškov pogonskega goriva v družbi Luka Koper INPO, d. o. o., kjer
se je zaradi uporabe bagra pri poglabljanju vplovnega kanala povečala poraba pogonskega goriva.
Stroški storitev
V letu 2014 so stroški storitev znašali 41,5 milijona evrov, kar je 3 odstotke več kot leta 2013. Skladno
s povečanjem ladijskega pretovora so se povečali stroški pristaniških storitev, in sicer za 0,9 milijona
evrov oziroma za 5 odstotkov. Povečali so se tudi stroški drugih storitev, in sicer za 1,4 milijona evrov
oziroma za 14 odstotkov. Med slednjimi so kot posledica višjih poslovnih prihodkov višji stroški
koncesije, povečali pa so se tudi stroški storitev, ki se v pretežni meri prefakturirajo.
Stroški storitev vzdrževanja so se znižali, in sicer zaradi spremembe načina njihovega evidentiranja.
Stroški dela
Stroški dela Skupine Luka Koper so v letu 2014 znašali 43,8 milijona evrov, kar je za 3,9 milijona evrov
oziroma za 10 odstotkov več kot v letu 2013. Povečali so se predvsem iz naslova v mesecu decembru
2014 izvedenega poračuna dodatka na plačo, ki je za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2014
znašal 230 evrov bruto mesečno na zaposlenega v družbi Luka Koper, d. d. Na zvišanje stroškov dela
so vplivala tudi višja izplačila nadurnega dela, višja izplačila iz naslova uspešnosti, večje število
zaposlenih ter eskalacija osnovnih plač, ki je bila skladno s podjetniško kolektivno pogodbo izvedena
februarja 2013 v višini 0,8 odstotka in avgusta 2013 v višini 1,9 odstotka.
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Število zaposlenih v družbah Skupine Luka Koper je na dan 31. decembra 2014 znašalo 1.009, kar
glede na stanje 31. decembra 2013 predstavlja povečanje za 27 zaposlenih oziroma za 3 odstotke.
Več podatkov o številu in strukturi zaposlenih prikazujemo v poglavju UPRAVLJANJE KADROV.
Amortizacija
V letu 2014 so stroški amortizacije znašali 27,4 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013
zmanjšali za 0,8 milijona evrov.
Drugi poslovni odhodki
V letu 2014 so drugi poslovni odhodki znašali 8,1 milijona evrov in so bili za 8,2 milijona evrov oziroma
za 50 odstotkov nižji kot v letu 2013. Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 1 milijon evrov,
medtem ko so bili leto prej izkazani v višini 9,3 milijona evrov, kar je vključevalo slabitve vrednosti
nepremičnin v višini 9 milijonov evrov. Nižji so bili v letu 2014 tudi stroški rezervacij iz naslova
odškodnin.

10.2.3 POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
Poslovni izid iz poslovanja Skupine Luka Koper je v letu 2014 znašal 33,4 milijona evrov, kar je višje
od doseženega v letu 2013 za 21,2 milijona evrov oziroma za 174 odstotkov. Na povečanje so vplivali
za 13 odstotkov višji čisti prihodki od prodaje ter slabitve vrednosti nepremičnin, ki so bile v višini 9
milijonov evrov pripoznane v zadnjem četrtletju leta 2013 in so zniževale poslovni izid leta 2013.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v letu 2014 znašal 60,8 milijona evrov in je
bil višji kot v letu 2013 za 20,4 milijona evrov oziroma za 51 odstotkov. V primerjavi z načrtom je
poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) višji za 6,1 milijona evrov oziroma za 11
odstotkov.

10.2.4 FINANČNI PRIHODKI IN FINANČNI ODHODKI
V letu 2014 so finančni prihodki Skupine Luka Koper znašali 1,9 milijona evrov, kar je več od
doseženih v letu 2013 za 1 milijon evrov oziroma za 100 odstotkov. Povečali so se prihodki iz deležev
v drugih družbah, v večjem delu iz naslova prodaje 33,33-odstotnega deleža v družbi Railport Arad S.
R. L.
Finančni odhodki so v letu 2014 znašali 4 milijone evrov in so se glede na leto 2013 zmanjšali za 3,1
milijona evrov oziroma za 44 odstotkov. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so bili nižji za 469
tisoč evrov, kar je bila posledica nižje referenčne obrestne mere (EURIBOR) ter nižjega obsega
zadolžitve. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb so v letu 2014 znašali 63 tisoč
evrov, medtem ko so leto prej znašali 2,6 milijona evrov.
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10.2.5 POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO IN ČISTI POSLOVNI IZID
Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Luka Koper je v letu 2014 znašal 32 milijonov evrov in je
presegel doseženega v letu 2013 za 25,3 milijona evrov oziroma za 381 odstotkov.
Čisti poslovni izid je v letu 2014 znašal 29,1 milijona evrov in je bil za 21,3 milijona evrov oziroma za
275 odstotkov višji od doseženega čistega poslovnega izida v letu 2013.
Davek iz dobička in odloženi davki so v letu 2014 zmanjšali čisti poslovni izid za 2,9 milijona evrov,
čisti poslovni izid leta 2013 pa so povečali za 1,1 milijona evrov.

10.2.6 FINANČNI POLOŽAJ
Bilančna vsota Skupine Luka Koper je na dan 31. decembra 2014 znašala 452,6 milijona evrov in je
bila za 9 milijonov evrov oziroma za 2 odstotka višja glede na stanje 31. decembra 2013.
Struktura sredstev Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper

Nekratkoročna sredstva so na zadnji dan leta 2014 znašala 414,4 milijona evrov in so se glede na
stanje 31. decembra 2013 povečala za 9,9 milijona evrov ter na dan 31. decembra 2014 predstavljajo
92 odstotkov bilančne vsote. Nepremičnine, naprave in oprema so se povečale za 1,5 milijona evrov
zaradi povečanja sredstev v pridobivanju. Naložbene nepremičnine so se povečale za 3,8 milijona
evrov zaradi oddaje objektov v najem ter zaradi prerazporeditve nepremičnin, naprav in opreme iz
sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo na naložbene nepremičnine. Delnice in deleži so se
povečale za 4,2 milijona evrov zaradi prenosa naložb iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo ter
zaradi povečanja tržne vrednosti nekratkoročnih finančnih naložb v druge delnice in deleže, ki jih
izkazujemo po pošteni vrednosti.
Kratkoročna sredstva so na dan 31. decembra 2014 znašala 38,2 milijona evrov in so se glede na
stanje 31. decembra 2013 zmanjšala za 860 tisoč evrov. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo so
se zmanjšala za 6,2 milijona evrov, iz sicer za 3,6 milijona evrov iz naslova prenosa naložb na
nekratkoročne finančne naložbe ter za 2,8 milijona evrov iz naslova prenosa na naložbene
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nepremičnine. Družba Luka Koper, d. d., je pričela z letom 2014 v svojih knjigah voditi zaloge
materialov in rezervnih delov, katerih stanje je na dan 31. decembra 2014 znašalo 0,5 milijona evrov.
Dana posojila so se povečala za 3,4 milijona evrov zaradi depozitov pri bankah, denar in denarni
ustrezniki pa za 2,8 milijona evrov. Stanje poslovnih terjatev je bilo zadnji dan leta 2014 na podobni
ravni kot konec leta 2013.
Na dan 31. decembra 2014 je znašal kapital Skupine Luka Koper 286,3 milijona evrov, kar predstavlja
63 odstotkov bilančne vsote. Nekratkoročne obveznosti z dolgoročnimi rezervacijami in dolgoročnimi
pasivnimi časovnimi razmejitvami predstavljajo 28,6 odstotka obveznosti do virov sredstev in znašajo
129,3 milijona evrov, kar je 23,7 milijona evrov manj od stanja 31. decembra 2013. Zaradi prenosa
dolgoročnega dela v višini 15,9 milijona evrov med kratkoročne finančne obveznosti in zaradi vračila
posojil so se nekratkoročne finančne obveznosti zmanjšale. Kratkoročne obveznosti so znašale na dan
31. decembra 2014 36,9 milijona evrov in so bile glede na 31. december 2013 višje za 5,6 milijona
evrov. Najbolj so se povečale obveznosti iz naslova davka od dohodka ter poslovne obveznosti do
zaposlencev. Finančne obveznosti Skupine Luka Koper so na dan 31. decembra 2014 znašale 128,1
milijona evrov in so se glede na stanje 31. decembra 2013 znižale za 25,6 milijona evrov. Za 26,3
milijona evrov so se zaradi vračila posojil zmanjšala posojila pri bankah. Skupina Luka Koper še naprej
krepi finančno moč, saj je delež finančnih obveznosti v kapitalu na zadnji dan decembra 2014 znašal
44,7 odstotka, kar je za 14,6 odstotnih točk manj glede na stanje 31. decembra 2013. Več o finančnih
obveznostih Skupine Luka Koper pojasnjujemo v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilih
št. 30: Posojila, št. 31: Nekratkoročne finančne obveznosti in št. 33: Posojila.

Struktura obveznosti do virov sredstev Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper

Poslovno poročilo

60

Letno poročilo Luka Koper 2014

10.2.7 IZKAZ DENARNIH TOKOV
Denarni tokovi Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper
v evrih
Denarni tokovi pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Denarni tokovi pri financiranju
Denarni izid v obdobju

Luka Koper, d. d.
2014
2013
60.653.699
46.817.933
-24.889.064
-7.588.454
-32.675.667
-38.963.233
3.088.968
266.246

Skupina Luka Koper
2014
2013
64.269.988
49.400.430
-29.261.473
-9.000.557
-32.230.565
-38.845.377
2.777.950
1.554.496

V letu 2014 so bili denarni tokovi pri poslovanju Skupine Luka Koper pozitivni v višini 64,3 milijona
evrov, kar je 14,9 milijona evrov več kot v letu 2013. Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih
kratkoročnih sredstev in davki je bil v letu 2014 za 11,7 milijona evrov višji kot v letu 2013.
Spremembe čistih kratkoročnih sredstev so v letu 2014 povečale denarni tok iz poslovanja za 3
milijone evrov, v letu 2013 pa so ga zmanjšale za 0,2 milijona evrov.
Denarni tokovi pri naložbenju so bili v letu 2014 negativni v višini 29,3 milijona evrov.
V letu 2014 je Skupina Luka Koper v primerjavi z letom 2013 povečala skupne izdatke za naložbenje,
in sicer za 20,3 milijona evrov. Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine
ter neopredmetena sredstva so v letu 2014 znašale 30 milijonov evrov, kar je 15,1 milijona več kot v
letu 2013. V letu 2014 so izdatki za nakup finančnih naložb in povečanje danih posojil skupine znašali
4 milijone evrov in so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 3,1 milijona evrov. Prejemki iz naložbenja
skupine pa so v letu 2014 znašali 4,6 milijona evrov in so bili za 1,3 milijona evrov nižji kot v letu 2013.
V letu 2014 je Skupina Luka Koper z denarnimi tokovi pri financiranju dosegla negativen izid v višini
32,2 milijona evrov. Odplačila posojil so v letu 2014 znašala 26,3 milijona evrov oziroma 41,6 milijona
evrov manj kot v letu 2013. Za izplačilo dividend je bilo v letu 2014 namenjenih 2,2 milijona evrov, v
letu 2013 pa 2,4 milijona evrov. Za plačila obresti na najeta posojila je Skupina Luka Koper v letu 2014
namenila 4 milijone evrov, kar je 0,5 milijona evrov manj kot v letu 2013.
Denarni izid Skupine Luka Koper je v letu 2014 znašal 2,8 milijona evrov, medtem ko je bil v letu 2013
za 1,2 milijona evrov nižji. Skupina upravlja dolgoročno plačilno sposobnost in likvidnost s skrbnim
načrtovanjem in spremljanjem ustvarjenih denarnih tokov na tedenski, mesečni in letni ravni
(podrobneje o upravljanju denarnih sredstev poročamo v konsolidiranem računovodskem poročilu v
poglavju Upravljanje tveganj ter v pojasnilu št. 38: Finančni inštrumenti in obvladovanje finančnih
tveganj).
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11 TRŽENJE: BLAGOVNE SKUPINE IN TRGI
11.1

TRŽENJSKA STRATEGIJA

Zadovoljen kupec
Odličen odnos s kupci zagotavlja dolgoročno uspešnost podjetja. Prav zato z rednim anketiranjem
preverjamo zadovoljstvo naših kupcev. V letu 2014 je anketa pokazala, da smo z razvijanjem odnosov
do kupcev na pravi poti, in nas usmerila na področja, na katerih se lahko še izboljšamo.
Ključne blagovne skupine
Na podlagi opravljenih analiz ocenjujemo, da ima Luka Koper, d. d., največ tržnih možnosti in
priložnosti v segmentu kontejnerjev, avtomobilov in hitro pokvarljivega blaga. K ekološkim usmeritvam
naše družbe najbolj prispevamo z vzpodbujanjem multimodalnosti in z večjim deležem prevoza blaga
iz in v koprsko luko po tirih.
Hkrati želimo ohraniti večnamenskost slovenskega pristanišča in povečevati pretovor drugih blagovnih
vrst in skupin. Večjih pretresov in težav pri poslovanju v zadnjih kriznih letih nismo čutili prav zaradi
tega, ker razen surove nafte in plina pretovarjamo in opravljamo storitve za vse blagovne skupine,
vključno s potniki, in se zato upravičeno predstavljamo kot univerzalno pristanišče.
Med glavnimi trženjskimi cilji so poleg rasti prometa še razvoj dodatnih storitev, povečevanje tržnih
deležev, proaktiven odnos in zadovoljstvo kupcev, usklajeno delovanje pristaniške skupnosti,
sodelovanje in povezovanje z vsemi akterji v transportni verigi ter spremljanje razvoja konkurence.
Zaledni trgi
Luka Koper povečuje pretovor na svojih tradicionalnih in najpomembnejših tržiščih, to so Slovenija,
Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Nemčija oz. Bavarska, Italija, Poljska in Srbija. V letu 2014 smo
pričeli aktivneje tržiti storitev makrodistribucije, ki beleži prve uspehe ter bomo z njo pospešeno
nadaljevali tudi v letu 2015. Prilagajanje novim tržnim priložnostim, predvsem v nišnih segmentih na
posameznem trgu, bo zelo pomembna aktivnost tudi v letu 2015. Pomembno je pravočasno zaznati in
izkoristiti priložnosti. Vsako zamujanje pri izvajanju tako tržnih kot tudi razvojnih projektov lahko
pomeni nepravočasno prilagajanje potrebam trga in s tem izgubo kupcev.
V letu 2014 smo veliko pozornosti, energije in časa posvetili tudi prekomorskim tržiščem Daljnega
vzhoda in Sredozemlja. Luko Koper smo promovirali kot najboljšo vstopno in izstopno točko za
omenjena tržišča v poslovanju z evropskim trgom.
Prekomorske države
V letu 2014 smo skupaj z mrežo predstavnikov za Avstrijo, Madžarsko, Romunijo, Češko, Slovaško in
Poljsko pripravili ali se udeležili številnih promocijskih dogodkov. Na zalednih tržiščih smo organizirali
tradicionalne luške dneve. Poleg tega smo aktivno sodelovali na številnih konferencah, sejmih,
gospodarskih delegacijah ter srečanjih z obstoječimi in potencialnimi kupci na prekomorskih trgih v
Južni Koreji, na Japonskem, v Indiji, Izraelu, Italiji, Egiptu, Maroku, Iranu in Turčiji.
V okviru združenja NAPA smo se udeležili logistično-transportnih sejmov in konferenc na Kitajskem, v
Katarju in v Južni Afriki. V drugi polovici leta 2014 je Luka Koper, d. d., predsedovala združenju NAPA,
z januarjem 2015 pa je predsedovanje prevzelo pristanišče Trst. V okviru združenja NAPA skupaj
promoviramo severnojadransko oziroma južnoevropsko transportno pot predvsem na tržiščih izven
Evrope.
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11.2

LADIJSKI PRETOVOR

Dosežen ladijski pretovor leta 2014 v višini 19 milijonov ton predstavlja skoraj milijon ton večji
pretovor kot v letu 2013, s čimer smo dosegli nov mejnik v zgodovini koprskega pristanišča.
Dosegli smo tudi rekordnih 674 tisoč TEU pretovora na kontejnerskem terminalu. S pretovorjenimi
518,9 tisoč vozili se ponovno uspešno vračamo na obseg pretovora vozil, ki smo ga imeli pred
gospodarsko krizo.
Rast pretovora glede na leto 2013 smo dosegli na blagovnih skupinah kontejnerji, avtomobili in tekoči
tovori, medtem ko smo na blagovnih skupinah generalni ter sipki in razsuti tovori dosegli nekoliko
nižje količine. Na potniškem terminalu je Skupina Luka Koper v letu 2014 zabeležila 58.970 potnikov,
kar je 10 odstotkov manj kot leta 2013.
Skupina Luka Koper je v letu 2014 glede na leto 2013 dosegla 4-odstotno povečanje naloženega ter 6odstotno povečanje razloženega blaga na in iz ladje. Največje povečanje je Skupina Luka Koper
dosegla na blagovni skupini kontejnerji na relaciji Azija–Evropa–Azija.
Gibanje obsega ladijskega pretovora

11.3

LADIJSKI PRETOVOR V DRUGIH PRISTANIŠČIH

Severnojadranska pristanišča hitijo z naložbami v kontejnerske terminale. Kljub čedalje ostrejši
konkurenci pa s tem dolgoročno nobeno pristanišče ne izgublja, saj ladjarji ne prihajajo v Jadran
zaradi enega pristanišča, temveč iščejo najboljše alternative znotraj celotne destinacije in tako
optimizirajo svoje poslovanje.
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Ladijski pretovor v tonah po pristaniščih13
2014

2013

Benetke
Trst
Ravena
Reka
Koper

21.800.000
56.113.694
24.460.154
9.025.081
18.965.351

24.411.377
56.585.708
22.486.318
8.687.220
17.999.663

Indeks
2014/2013
89
99
109
104
105

Rotterdam
Hamburg

444.733.000
145.700.000

440.464.000
139.026.717

101
105

Ladijski pretovor kontejnerjev v TEU po pristaniščih14

Benetke
Trst
Ravena
Reka
Koper
Rotterdam
Hamburg

2014

2013

456.068
476.507
222.548
149.838
674.029

438.829
458.497
226.879
131.310
600.440

Indeks
2014/2013
104
104
98
114
112

12.297.570
9.700.000

11.621.046
9.229.305

106
105

Pristanišče Ravena je v letu 2014 povečalo ladijski pretovor za 9 odstotkov glede na leto 2013 kljub
manjšemu pretovoru kontejnerjev, saj so pretovorili 222.548 TEU, kar je 2 odstotka manj kot leto prej.
Pristanišči Benetke in Trst sta poslovno leto 2014 zaključili s padcem ladijskega pretovora glede na
leto 2013. V Benetkah so tako zabeležili za 11 odstotkov nižji ladijski pretovor glede na leto 2013
zaradi manjšega pretovora tekočih tovorov. Pri ostalih blagovnih skupinah so dosegli večje količine,
ladijski pretovor kontejnerjev pa so povečali za 4 odstotke. Pretovor potnikov se je zmanjšal za 6
odstotkov.
Podobno stanje beležijo v Trstu, kjer so dosegli za odstotek manjši ladijski pretovor in tako v letu 2014
pretovorili 56,1 milijona ton. Pretovor kontejnerjev se je povečal za 4 odstotke na 476.507 TEU.
Luka Reka je v letu 2014 dosegla za 4 odstotke višji skupni ladijski pretovor kot v letu 2013. Povečal
se je pretovor vseh blagovnih skupin, razen tekočih tovorov (JANAF). Pretovorili so 149.838 TEU, kar
predstavlja 14-odstotno povečanje glede na leto 2013.
Pristanišče Rotterdam je leto 2014 zaključilo z 1-odstotnim povečanjem ladijskega pretovora glede na
leto 2013. Sicer se je nekoliko znižal pretovor tekočih tovorov in razsutih tovorov, se je pa povečal
pretovor generalnih tovorov in kontejnerjev. Rotterdam še naprej ohranja vodilni položaj med
evropskimi kontejnerskimi pristanišči. V letu 2014 so pretovorili 12,3 milijona TEU, kar je 6 odstotkov
več kot v letu 2013.

13
14

Vir: Spletne strani omenjenih pristanišč.
Vir: Spletne strani omenjenih pristanišč.
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Pristanišče Hamburg je v letu 2014 doseglo rast ladijskega pretovora v višini 5 odstotkov, s čimer je
doseglo 145,7 milijona ton. Pri pretovoru generalnih tovorov je bila dosežena 6,1-odstotna rast, pri
pretovoru razsutih tovorov pa 1,7-odstotna. V letu 2014 so pretovorili 9,7 milijona TEU, kar je 5
odstotkov več kot v letu 2013.

11.4

STRUKTURA PRETOVORA PO BLAGOVNIH SKUPINAH

V celotni strukturi pretovora prevladujejo sipki in razsuti tovori, katerih delež se je glede na predhodno
leto zmanjšal za 3 odstotne točke. Za 3 odstotne točke smo povečali delež pretovora na blagovni
skupini kontejnerji.
Pretovor po blagovnih skupinah v tonah

Generalni tovori
Kontejnerji
Avtomobili
Tekoči tovori
Sipki in razsuti tovori
SKUPAJ

2014

2013

1.643.552
6.760.204
763.621
3.073.620
6.724.354
18.965.351

1.659.405
5.849.694
662.169
2.840.588
6.987.806
17.999.662

Indeks
2014/2013
99
116
115
108
96
105

GENERALNI TOVORI
Pri blagovni skupini generalni tovori je Skupina Luka Koper leto 2014 zaključila z 1 odstotek manjšim
ladijskim pretovorom kot leta 2013.
Znotraj blagovne skupine generalni tovori je največjo rast zaznati pri pretovoru železa in železovih
proizvodov. Povečali smo tudi pretovorjene količine aluminija in živih živali.
Ladijski pretovor blagovne skupine tovori lesa se je v letu 2014 glede na leto 2013 zmanjšal za 6
odstotkov, kar je posledica razmer v državah severne Afrike.
Pri pretovoru sadja in zelenjave se v zadnjem letu na svetovnem tržišču dogajajo večje spremembe v
blagovnih tokovih, nazadnje kot posledica ruske prepovedi uvoza iz EU, kar je vplivalo tudi na
zmanjšanje količin ladijskega pretovora v koprskem pristanišču. Poleg tega pomorski prevoz banan iz
konvencionalnih ladij pospešeno prehaja v kontejnerje.
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Gibanje ladijskega pretovora generalnih tovorov

KONTEJNERJI
Izjemni rezultati poslovanja na kontejnerskem terminalu kažejo, da smo ladijski pretovor v primerjavi
z letom 2013 povečali za 12 odstotkov, kar pomeni rekordnih 674.033 TEU. Pretovorili smo 578.520
polnih ter 95.513 praznih TEU.
S poglobitvijo prvega bazena na –14 m smo zadostili željam večjih ladjarjev in omogočili prihod večjim
ter bolj naloženim ladjam. Hkrati to ladjam na direktnih linijah iz Daljnega vzhoda omogoča, da
namesto v Trstu naredijo prvi postanek v Kopru, kar pomeni, da bodo nekatere stranke, ki so
občutljive na tranzitni čas, nujne pošiljke lahko preusmerile v naše pristanišče.
Največji ladjarji so osnovali novi aliansi 2M in Ocean 3, katerih ladje so sredi januarja 2015 odplule iz
Daljnega vzhoda. Aprila 2015 bo vzpostavljen še tretji servis, aliansa CKYHE. Z vzpostavitvijo novih
alians imamo v koprskem pristanišču tri tedenske direktne linije proti Daljnemu vzhodu.
Gibanje ladijskega pretovora kontejnerjev
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AVTOMOBILI
V letu 2014 smo pretovorili 519 tisoč avtomobilov, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2013. Rast
pretovora vozil smo dosegli kljub upadu pretovora rabljenih vozil in umika znamke Chevrolet z
evropskega tržišča.
Na področju Evropske unije je bila v letu 2014 prvič po šestih letih upada zaznana rast prodaje novih
avtomobilov. Glede na leto 2013 je prodaja na evropskem tržišču zrastla za 5,7 odstotka. Trend izvoza
na azijsko, severnoafriško in turško tržišče se nadaljuje in izkoriščamo ga tudi v koprskem pristanišču,
saj smo ohranili delež pretovora vozil v nakladanju na in razkladanju z ladij. Ladijsko smo razložili 211
tisoč avtomobilov, naložili pa 308 tisoč avtomobilov.
Gibanje ladijskega pretovora avtomobilov

TEKOČI TOVORI
Na terminalu za tekoče tovore smo leta 2014 pretovorili za 2 odstotka tovora več kot leto prej.
Pretovor energentov je bil nekoliko manjši, povečal pa se je pretovor kemikalij in rastlinskega olja.
Na področju pretovora naftnih derivatov smo dosegli 10 odstotno rast v primerjavi z letom 2013 in
tako po padcu pretovora leta 2013 spet dosegli raven iz preteklih let.
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Gibanje ladijskega pretovora tekočih tovorov

SIPKI IN RAZSUTI TOVORI
Na blagovni skupini sipkih in razsutih tovorov je Skupina Luka Koper dosegla za 4 odstotke manjši
pretovor kot v letu 2013. Zmanjšanje je posledica nižje porabe razsutega tovora na italijanskem
tržišču. Na ladje smo naložili za 24 odstotkov manj blaga, kar je v letu 2014 znašalo 979 tisoč ton.
Manjši pretovor je posledica začasne zaustavitve obratovanja ene izmed italijanskih termo central, ki
se oskrbuje iz Luke Koper. Razložili smo 5,7 milijona ton blaga oziroma za 1 odstotek več kot v letu
2013.
Gibanje ladijskega pretovora sipkih in razsutih tovorov
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11.5

KUPCI

V družbi Luka Koper, d. d., se zavedamo, da brez nenehnega vlaganja v odnose s kupci,
nadgrajevanja obstoječih in iskanja potenciala za nove poslovne odnose ni dolgoročnega uspešnega
poslovanja. V trženju upoštevamo načelo: ''Če s kupci ne sedimo mi, sedi z njimi naša konkurenca''.
Prav zato si s kupci v vseh segmentih in na različnih ravneh prizadevamo ohranjati in razvijati dobre
partnerske odnose s pogosto osebno izmenjavo stališč. Pomembno vlogo pri tem imajo naši
predstavniki v tujini.
Konkurenca med pristanišči z razvito infrastrukturo je vedno večja, zato imajo kupci pristaniških
storitev še toliko večjo pogajalsko moč in možnost izbire transportne poti za svoje blago. Kupcu je
pomembna celotna transportna pot in ne le posamezni člen v verigi. Prav zato si v Luki Koper, d. d.,
prizadevamo za povezovanje in razvoj vseh udeležencev v logistični verigi. Vemo, da lahko
konkurenčnost ohranjamo le s skupno odzivnostjo in hitrim prilagajanjem željam in potrebam kupca.
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12 FINANČNO UPRAVLJANJE
Prevladujoč vpliv matične družbe v Skupini Luka Koper je razviden tudi na področju obveznosti do
virov sredstev. Tako so vse finančne obveznosti skupine hkrati tudi finančne obveznosti matične
družbe.

12.1

ROČNOST DOLŽNIŠKIH VIROV FINANCIRANJA

Doseženo prestrukturiranje kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne je rezultat prizadevanj
Skupine Luka Koper v zadnjih nekaj letih. V letu 2014 je Skupina Luka Koper nadaljevala z
odplačevanjem prejetih posojil s ciljem znižanja zadolžitve skupine. Tako je uspela Skupina Luka
Koper v letu 2014 znižati svojo celotno zadolžitev za 17 odstotkov, in sicer iz 153,8 milijona evrov na
128,1 milijona evrov. Na zadnji dan leta 2014 je delež dolgoročnih v vseh finančnih obveznostih znašal
87 odstotkov.
Struktura finančnih obveznosti do virov sredstev Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper
na dan 31. 12. po ročnosti

12.2

STRUKTURA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Finančne obveznosti do bank so vezane na spremenljivo obrestno mero. Delež posojil, vezanih na
spremenljivo obrestno mero, je na zadnji dan leta 2014 dosegel 99,6 odstotka. Zaradi prevladujočega
deleža spremenljive obrestne mere v Skupini Luka Koper ter tveganj, ki izhajajo iz izpostavljenosti do
obrestnega tveganja, redno spremljamo dogajanja na trgu obrestnih mer. V preteklih letih smo v
skupini vzpostavili obrestno zaščito za obvladovanje obrestnega tveganja za izbrani dolgoročni posojili.
Vzpostavljena obrestna zaščita se pripoznava v okviru varovanja pred tveganji (ang. hedge
accounting). Skupina ima tako pred obrestnim tveganjem zaščitenih 65 milijonov dolgoročnih posojil,
kar posledično zniža odstotek posojil, izpostavljenih tveganju spremembe obrestne mere, na 48,2
odstotka.
Proces prestrukturiranja finančnih obveznosti z dolgoročnimi viri kaže rezultate pri deležu dolgoročnih
finančnih obveznosti med vsemi finančnimi obveznostmi, kar bistveno zmanjšuje tveganje poslovanja
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na področju refinanciranja zapadlih finančnih obveznosti. Dobro poslovanje ter zmanjševanje obsega
finančnih obveznosti sta vplivala na to, da se je delež kapitala v celotni bilančni vsoti dodatno povečal.
Struktura obveznosti do virov sredstev Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper na dan
31. 12.
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13 NALOŽBE V NEFINANČNA SREDSTVA
Leto 2014 so zaznamovale predvsem naložbe v pristaniško infrastrukturo, ki so ključne za ohranjanje
konkurenčnosti Luke Koper, d. d. Pridobili smo dodatne skladiščne površine, zgradili dve kaseti za
odlaganje izkopnega materiala, izvedli poglobitev severnega dela prvega bazena znotraj akvatorija in
nadomestili oziroma posodobili dotrajano opremo.
Vse predvidene naložbe v letu 2014 so bile pretehtane z ekonomskega vidika, z vidika upravičenosti,
prihrankov energije in nujnosti ter z vidika zakonskih obveznosti. Odločitve o večjih naložbah so se
sprejemale na osnovi izdelanih investicijskih študij in analiz njihovega vpliva na donos lastniškega
kapitala.
Skupina Luka Koper je v letu 2014 za naložbe v nefinančna sredstva namenila 30 milijonov evrov, od
tega je 28,5 milijona evrov zanje namenila obvladujoča družba Luka Koper, d. d.
V letu 2014 smo v Skupini Luka Koper izvedli naslednje večje naložbe:



zaradi povečanja skladiščnih površin kontejnerskega terminala in neposredne povezave obale
7. C veza z zaledjem smo začeli z izgradnjo zaledne skladiščne površine 7. C veza na prvem
pomolu,



zaradi povečanja kontejnerskega prometa na prvem pomolu smo zaključili prvo fazo
poglabljanja plovnega kanala in severnega dela prvega bazena na globino –14 metrov,



v uporabo smo na kontejnerskem terminalu predali novo 6.480 kvadratnih metrov veliko
skladiščno površino, ki bo omogočala za približno 600 TEU dodatnih skladiščnih mest,



za potrebe odlaganja izkopnega materiala iz severnega dela prvega bazena smo zgradili dve
kaseti na območju ankaranske Bonifike, in sicer kaseto 7A in kaseto na parceli št. 799/29 k.o.
Ankaran,





zaradi dotrajanosti starih smo na terminalu generalnih tovorov nabavili 12 novih viličarjev,



zaradi preprečevanja železniških prometnih nesreč smo pričeli s sanacijo kritičnega dela
železniških tirov,



za potrebe razkladanja železove rude na deponijo preko kombiniranega stroja smo na
kombinirani stroj vgradili protiobrabne keramične obloge,



zaradi vse večjih zahtev strank po skladiščenju vozil na asfaltnih površinah smo pristopili k
asfaltiranju skladiščne površine za potrebe skladiščenja vozil v velikosti 24.000 kvadratnih
metrov,



na kontejnerskem terminalu smo sanirali skladiščne površine in nabavili novo dvigalo za
prevoz oseb na kontejnersko dvigalo,





na večnamenskem terminalu smo uredili razsvetljavo,



začeli smo s posodobitvijo analognega in video nadzornega sistema z IP tehnologijo,
za potrebe pretovarjanja razsutih tovorov smo nabavili novo opremo, obnovili skladiščne
površine in nabavili tehnološko opremo za zmanjševanje izpustov prahu pri nakladanju,

asfaltirali in utrdili smo deponijo za premog,
zaradi širitve obstoječih tirnih kapacitet v zaledje drugega pomola smo zgradili nov cestnoželezniški most čez Rižano,
za potrebe tehtanja vagonov za prevoz železove rude in premoga smo nabavili novo tirno
tehtnico,
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z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja storitev dovoza in odvoza vagonov ter
premikov železniških vozil na območju koprskega pristanišča smo zamenjali dotrajano
železniško premikalno vozilo z nabavo novega znamke Voosloh.

Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine ter neopredmetena
sredstva (iz izkaza denarnih tokov)

13.1

NALOŽBE V EKOLOGIJO – ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje ostajata pomemben del rednih delovnih aktivnosti
pristanišča. Za ohranjanje sožitja z okoljem smo skladno s strateškimi usmeritvami tudi v letu 2014 del
sredstev namenili za ekologijo.
V okviru ekoloških posodobitev, izvedenih v letu 2014:




smo na enajstih vlačilcih nadgradili elektroniko z namenom zmanjšanja porabe goriva,




zaradi manjšega prašenja smo na deponiji za premog utrdili in asfaltirali dodatno deponijo,



zaradi močne korozije, ki je posledica prhanja, in preprečitve prašenja smo na premogovnem
terminalu sanirali in zaščitili tračne transporterje in presipno postajo,



zgradili smo novo interno fekalno omrežje od iztokov komunalnih vod iz stavb do javnega
fekalnega omrežja, ki poteka na območju pristanišča, in z njim nadomestili prejšnje pretočne
greznice na območju pristanišča, ki jih je bilo potrebno v skladu z zahtevami zakonodaje
opustiti.

v kurilnici centralnih garderob smo zamenjali kotel zaradi prehoda s sistema ogrevanja s
kurilnim oljem na sistem ogrevanja z lesno biomaso,
z namenom preprečevanja prašenja smo podaljšali protiprašno ograjo ob jugovzhodnem delu
deponije premogovnega terminala,
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14 RAZVOJNA DEJAVNOST
V letu 2014 se je v okviru razvojnih dejavnosti odvijalo več iniciativ, tako z vidika proučevanja
dolgoročno pričakovanega prometa in specifik posameznih blagovnih skupin kot tudi potreb po razvoju
zmogljivosti pristanišča ter njegove umeščenosti v krovne evropske in nacionalne načrte. Z vidika
razvoja pristanišča sta bili nedvomno ključnega pomena dve iniciativi:



koordinacija pospešenega razvoja kontejnerskega terminala, kjer se vzporedno odvija več
aktivnosti v smeri povečanja učinkovitosti in varnosti procesov ter zagotavljanja dodatnih
novih zmogljivosti, in



obvladovanje celovitega razvoja pristanišča do leta 2020 ob dejstvu, da je nujno fazno
načrtovanje in predvsem pravočasno izvajanje komplementarnih infrastrukturnih projektov.
Ponovno so bili podani tudi predlogi za spremembe in dopolnitve programa razvoja pristanišča
za obdobje 2011–2015.

Razvojno-raziskovalna dejavnost je bila v letu 2014 usmerjena v izdelavo različnih analiz in študij v
podporo tržnim aktivnostim, proučevanju dostopnosti pristanišča na morski in zaledni strani,
energetski učinkovitosti, okoljskim temam, informacijski podpori in drugim aktualnim problematikam s
ciljem povečanja konkurenčnosti pristanišča ter zagotavljanja učinkovitosti pristaniških procesov.
Sistematično spremljamo tudi povpraševanje in ponudbo v panogi. Kakor v preteklih letih se je tudi v
letu 2014 največ pozornosti namenilo kontejnerskemu prometu, dodatno pa so bile aktivnosti
usmerjene v:



celovito študijo pregleda konkurenčnih pristanišč s poudarkom na specializaciji, pretovorjenih
količinah in zmogljivostih,



posebno študijo za pregled tržnih potencialov hitro pokvarljivega blaga, saj imamo sodobne, a
nezasedene zmogljivosti,




analizo potencialov za bavarski trg z vidika kontejnerskega prometa,



prometno študijo za identifikacijo poteka cestnega prometa na območju pristanišča, ozkih grl
ter optimizacijo dostopov z novimi vhodi,



plovnost prvega bazena ob različnih predpostavkah hkratnega prihoda velikih kontejnerskih
ladij ter večjih potniških ladij,





vzdržnost plovbe v drugi bazen, predvsem z vidika tankerskega priveza,




rešitve za železniške tire znotraj območja pristanišča,

analizo multiplikativnih učinkov potniškega prometa na razvoj regije glede na potrošnjo
potnikov,

možnosti preoblikovanja obstoječega skladišča zaradi doseganja uporabnejše zmogljivosti,
idejno zasnovo priveznega mesta živinskih ladij, podaljšanja prvega pomola in nadgradnjo
kontejnerskega priveza 7 v kotu prvega bazena ter RO-RO priveza v tretjem bazenu,
številne pobude za potrebe po drugem tiru Koper–Divača.

14.1

EVROPSKI PROJEKTI

Leto 2014 smo začeli s šestnajstimi aktivnimi projekti in jih med letom zaključili devet, dobili pa smo
tudi dva nova.
Nadaljevali smo s projekti evropskega teritorialnega sodelovanja, ki se nanašajo predvsem na
načrtovanje in razvoj nacionalne in vseevropske prometne infrastrukture, logističnih konceptov,
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varstva okolja, varnosti, varovanja morja, nevarnih tovorov in informacijske posodobitve. V tem sklopu
smo na programih srednja Evropa in jugovzhodna Evropa med letom zaključili projekte SETA in
EMPIRIC, ob koncu leta pa še projekte LOGICAL, INWAPO in GIFT. Zaključili smo tudi z aktivnostmi
obeh projektov čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija ADRIA A in SAFEPORT ter projekt
GREENCRANES v okviru programa TEN-T. Poleg tega je bilo uspešno izpeljano sofinanciranje obnove
obstoječe glavne kotlovnice. Dodatno smo bili aktivni pri projektih MEDNET in EASYCONNECTING, kjer
smo bili izbrani kot zunanji izvajalci slovenskih partnerjev. V letu 2015 bomo nadaljevali s projekti, ki
so v letu 2014 že imeli pomembne dosežke:




program TEN-T: NAPADRAG, NAPAPROG, B2MOS, NAPASTUDIES, POSEIDON MED,



strukturni sklad: Kompetenčni center v logistiki, kje so potekala številna izobraževanja za
usposabljanje kadrovskih profilov v logistiki.

teritorialno sodelovanje v okviru programa Mediteran: GREEBERTH, INTETRANSIT, iFREIGHT
MED,

V letu 2014 smo se prijavili na dodatne projekte, ki so še v ocenjevanju, v pripravi pa imamo tudi že
nove razpisne predloge. Osredotočamo se zlasti na razpis programa CEF (Connecting Europe Facility),
ki se izteče 26. februarja 2015 in v okviru katerega želimo pridobiti predvsem sofinanciranje za
infrastrukturno nadgradnjo pristanišča.
Pomembne razvojne aktivnosti so se v preteklem letu nanašale tudi na institucionalne iniciative. Od
aprila 2014 smo namreč predsedovali združenju severnojadranskih pristanišč NAPA, julija pa smo
gostili srečanje izvršnega odbora združenja evropskih pristanišča ESPO, ki nam je novembra podelilo
prvo nagrado za inovativno in okoljsko napredno pristanišče.

14.2

VPELJAVA NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV

Najpomembnejši projekt v letu 2014 je bila uvedba sistema e-račun, ki podpira popolno elektronsko
izmenjavo računov brez posrednikov s partnerji oziroma naročniki družbe, vključno z Upravo Republike
Slovenije za javna plačila.
Vpeljali smo tudi sodoben sistem požarne pregrade in aktivirali dodatni računalniški center na drugi
lokaciji oziroma t. i. Cold DRC center. Obe rešitvi povišujeta odpornost družbe in IT sistemov.
Vpeljan je bil še sistem za vodenje incidentov s pomočjo mobilnih naprav, s katerim na lokaciji
intervencije zabeležimo in popišemo dogodek. Sistem omogoča tudi generiranje ustreznih poročil.
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15 DELNICA LKPG
Delnica Luke Koper, d. d., kotira v najuglednejšem segmentu Ljubljanske borze, imenovanem Prva
kotacija. Konec leta 2014 je delnica Luke Koper, d. d., z oznako LKPG zaključila trgovanje s 128odstotkov višjo vrednostjo kot konec leta 2013. Borzni promet z delnico LKPG je v letu 2014 dosegel
več kot dvakratnik prometa iz leta 2013. Zaključni tečaj delnice LKPG je na zadnji trgovalni dan v letu
2014 znašal 22,50 evra za delnico.
Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., se tudi v letu 2014 ni bistveno spremenila. V delniški
knjigi je bilo na zadnji dan leta 2014 vpisanih 11.936 delničarjev, kar je 416 manj kot leta 2013.
Največji lastnik družbe ostaja Republika Slovenija, skupaj s skladoma Slovenski državni holding, d. d.,
in Kapitalska družba, d. d.
Deset največjih delničarjev na dan 31. 12.
Delničar
Republika Slovenija
Slovenski državni holding, d. d.
Kapitalska družba, d. d.
Mestna občina Koper
Unicredit Bank Austria AG - fiduciarni
KD Galileo, fleksibilna struktura naložb
KD Balkan, delniški
Eaton Vance Parametric Structured
Perspektiva DZU, d. o. o.
Zavarovalnica Triglav, d. d.
Skupaj

Število
delnic
31. 12. 2014
7.140.000
1.557.857
696.579
466.942
229.100
158.230
122.600
118.550
110.000
104.756
10.704.614

Lastniška struktura Luke Koper, d. d., na dan 31. 12.
Število
Delničar
delnic
31. 12. 2014
Republika Slovenija
7.140.000
Fizične osebe
2.218.114
Slovenski državni holding, d. d.
1.557.857
Ostale pravne osebe
844.000
Kapitalska družba, d. d.
696.579
Tuje pravne osebe
574.853
Mestna občina Koper
466.942
Vzajemni in pokojninski skladi
405.080
Tuje banke
39.159
Borznoposredniške hiše
30.661
Banke
26.755
Skupaj
14.000.000
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Lastniški
delež 2014
(v %)
51,00
11,13
4,98
3,34
1,64
1,13
0,88
0,85
0,79
0,75
76,46

Število
delnic
31. 12. 2013
7.140.000
1.557.857
696.579
466.942
246.950
158.230
123.600
118.550
0
104.756
10.613.464

Lastniški
delež 2013
(v %)
51,00
11,13
4,98
3,34
1,76
1,13
0,88
0,85
0,00
0,75
75,81

Lastniški
delež
2014 (v %)
51,00
15,84
11,13
6,03
4,98
4,11
3,34
2,89
0,28
0,22
0,19
100,00

Število
delnic
31. 12. 2013
7.140.000
2.232.544
1.557.857
754.555
696.579
642.369
466.942
410.549
46.757
29.761
22.087
14.000.000

Lastniški
delež
2013 (v %)
51,00
15,95
11,13
5,39
4,98
4,59
3,34
2,93
0,33
0,21
0,16
100,00
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Lastniška struktura Luke Koper, d. d., na dan 31. 12. 2014

15.1

TRGOVANJE Z DELNICO

Povprečni enotni dnevni tečaj delnice Luke Koper, d. d., je v letu 2014 znašal 20,10 evra, sicer pa se
je njena vrednost med letom gibala od 9,85 do 27,75 evra. Najvišja tržna cena, po kateri so bili
sklenjeni posli, je znašala 28,00 evra, najnižja pa 9,37 evra. Tržna kapitalizacija delnic Luke Koper, d.
d., je na zadnji dan leta 2014 znašala 315.000.000 evrov.
Vrednost delnice LKPG se je v letu 2014 zvišala precej bolj kot indeks Ljubljanske borze SBI TOP, saj
je ob 19-odstotnem porastu indeksa delnica Luke Koper, d. d., beležila 128-odstotno rast. Z delnico je
bilo sklenjenih 4.363 borznih poslov in poslov s svežnji, v katerih je lastnika zamenjalo 824.086 delnic.
Skupni promet je znašal 16.047.341 evrov, kar je 103 odstotke več kot v letu 2013.

77

Poslovno poročilo

Letno poročilo Luka Koper 2014

Prikaz gibanja vrednosti indeksa SBI TOP in zaključnega dnevnega tečaja LKPG v letu
2014

Prikaz gibanja vrednosti zaključnega dnevnega tečaja LKPG in dnevnega prometa v letu
2014
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Ključni podatki o delnici LKPG

2014

2013

Število delnic

14.000.000

14.000.000

Število navadnih kosovnih delnic

14.000.000

14.000.000

22,50

9,40

19,01

17,29

1,18

0,54

Povprečna tržna cena (v evrih)15

19,47

9,16

Povprečna knjigovodska vrednost delnice (v evrih) 16

Zaključni tečaj na zadnji trgovalni dan leta
(v evrih)
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. (v evrih)
Razmerje med tržno ceno in knjigovodsko vrednostjo delnice
(P/B)

18,30

17,38

Razmerje med povprečno tržno ceno in povprečno knjigovodsko
vrednostjo delnice

1,06

0,53

Čisti dobiček na delnico (EPS) (v evrih)

1,89

0,33

Razmerje med tržno ceno in dobičkom na delnico (P/E)

11,91

28,53

Tržna kapitalizacija na zadnji dan leta (v milijonih evrov)

315,00

131,60

16,05

7,92

0,16

0,17

Skupni promet z delnico (v milijonih evrov)
Dividenda na delnico (v evrih)

15.2

DIVIDENDNA POLITIKA

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d., uravnoteženo združuje težnjo po dividendnih donosih
lastnikov in težnjo po uporabi čistega poslovnega izida za financiranje investicijskih načrtov. Usmeritev
družbe je, da se ob upoštevanju načrtovanih investicij v pristaniško infrastrukturo in opremo za
dividende nameni predvidoma do ena tretjina ustvarjenega čistega poslovnega izida obdobja.
V letu 2014 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti dobiček v višini 26.448.414,59 evra. Družba je na
predlog uprave glede oblikovanja drugih rezerv iz dobička v višini polovice čistega poslovnega izida v
skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2014 oblikovala
druge rezerve iz dobička v višini 13.224.207,30 evra.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček, ki je 31.
decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evra, uporabi za naslednje namene:



del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evra se uporabi za izplačilo dividend v višini
bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,



preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evra se razporedi med druge rezerve iz
dobička.

Načrtujemo, da bo družba tudi v prihodnjih letih ob upoštevanju investicijskih načrtov v pristaniško
infrastrukturo in opremo za dividende namenila do ene tretjine ustvarjenega čistega poslovnega izida
obdobja.

15
Povprečna tržna cena je izračunana kot razmerje med skupno vrednostjo prometa obdobja iz navadnih (borznih) poslov in
količino trgovanih delnic LKPG v navadnih (borznih) poslih.
16
Povprečna knjigovodska vrednost delnice je izračunana na podlagi povprečnih mesečnih stanj razmerja med kapitalom in
številom navadnih delnic.
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15.3

NAVZKRIŽNA POVEZANOST Z DRUGIMI DRUŽBAMI

Luka Koper, d. d., na zadnji dan leta 2014 ni imela v nobeni družbi, ki ima v lasti njene delnice, več
kot 5-odstotni lastniški delež. Lastnika, ki sta imela vsaj 5 odstotkov delnic LKPG, sta Republika
Slovenija (51,00 odstotkov) in Slovenski državni holding, d. d. (11,13 odstotkov).

15.4

LASTNIŠTVO DELNIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE
Delničar

Nadzorni svet

mag. Nebojša Topić, član nadzornega sveta

Delničar
Dragomir Matić, predsednik uprave

Uprava

Lastništvo
na 31. 12. 2014
9

Lastništvo
na 31. 12. 2014
1.238

Ostali člani nadzornega sveta in člani uprave Luke Koper, d. d., na dan 31. decembra 2014 niso imeli v
lasti delnic družbe.

15.5

LASTNE DELNICE, ODOBRENI KAPITAL, POGOJNO POVEČANJE
KAPITALA

Luka Koper, d. d., na dan 31. decembra 2014 ni imela lastnih delnic. Veljavni statut družbe ne
predvideva kategorij odobrenega kapitala, do katerih bi lahko uprava družbe povečala osnovni kapital.
Družba tudi ni imela podlage za pogojno povečanje osnovnega kapitala.

15.6

PRAVILA O OMEJITVAH TRGOVANJA IN RAZKRITJA TRGOVANJA Z
DELNICAMI DRUŽBE TER Z DELNICAMI POVEZANIH DRUŽB

Skladno s priporočili Ljubljanske borze je Luka Koper, d. d., sprejela Pravilnik o trgovanju z delnicami
izdajatelja. Pravilnik predstavlja dodatno zagotovilo za enakopravno obveščenost vseh zainteresiranih
javnosti o pomembnih poslovnih dogodkih v družbi in je pomemben element pri krepitvi zaupanja
vlagateljev in ugleda Luke Koper, d. d. Namen pravilnika je njegovim zavezancem omogočiti trgovanje
z delnicami družbe ter preprečiti možnost trgovanja na podlagi notranjih informacij. Pravilnik hkrati
omogoča zakonsko zahtevano izvajanje obveznega poročanja o prodaji in nakupu delnic družbe
Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
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15.7

KOMUNICIRANJE Z VLAGATELJI

Z vlagatelji redno komuniciramo in jih obveščamo o novostih družbe prek različnih komunikacijskih
orodij in kanalov:



SEOnet
Delničarje in druge javnosti skladno z zakonodajo, v rokih in na predpisan način po SEOnetu
obveščamo o poslovanju in pomembnih poslovnih dogodkih. Pri komunikaciji z delničarji in vlagatelji
uporabljamo tudi druge komunikacijske kanale.



Spletna stran
Na svojem spletnem naslovu delničarjem in vlagateljem namenjamo posebno poglavje Za vlagatelje,
kjer so objavljene najnovejše informacije o delnici LKPG in lastniški strukturi, tekoča medletna, letna in
arhivska poročila o poslovanju, sporočila, objavljena na SEOnetu, skupščinska gradiva, odgovori na
najpogostejša vprašanja ter mnenja analitikov.

 E-časopis Notice
V letu 2014 smo po koncu posameznih četrtletnih obdobij izdali e-časopis Notice, v katerem smo
objavili četrtletne in letne preliminarne rezultate pretovora in poslovnih prihodkov po blagovnih
skupinah.
 Dogodki
Vlagatelje o poslovanju in novostih v pristanišču obveščamo še na dogodkih, ki jih organizira
Ljubljanska borza. Maja 2014 smo se udeležili investicijske konference v Zagrebu, novembra pa smo
se predstavili na Dnevu slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani, kjer so potekali individualni sestanki
z vlagatelji.
Informacije za vlagatelje so na voljo na elektronskem naslovu www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje.
Kontakt:
Rok Štemberger
Odnosi z vlagatelji
Tel.: 05 66 56 140
E-pošta: rok.stemberger@luka-kp.si
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15.8

KOLEDAR POMEMBNEJŠIH OBJAV V LETU 2015

Predvideni datum
objave/dogodka
22. 1. 2015

Vrsta objave/dogodka


20. 2. 2015



16. 4. 2015



17. 4. 2015




22. 5. 2015
16. 7. 2015
Julij 2015
Drugi delovni dan po
skupščini delničarjev
21. 8. 2015
15. 10. 2015
Oktober 2015
20. 11. 2015
18. 12. 2015






Objava preliminarnih rezultatov: prihodki družbe Luka Koper, d. d.,
in podatki o ladijskem pretovoru za leto 2014
22. 1. do 20. 2. 2015 – tiho obdobje
Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Luka Koper in
družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar–december 2014
19. 3. do 17. 4. 2015 – tiho obdobje
Objava preliminarnih rezultatov: prihodki družbe Luka Koper, d. d.,
in podatki o ladijskem pretovoru za obdobje januar–marec 2015
Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
Objava letnega poročila 2014
23. 4. do 22. 5. 2015 – tiho obdobje
Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Luka Koper in
družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar–marec 2015
Objava preliminarnih rezultatov: prihodki družbe Luka Koper, d. d.,
in podatki o ladijskem pretovoru za obdobje januar–junij 2015
Seja skupščine delničarjev
Dan upravičenosti do dividende

23. 7. do 21. 8. 2015 – tiho obdobje
 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Luka Koper in
družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar–junij 2015
 Objava preliminarnih rezultatov: prihodki družbe Luka Koper, d. d.,
in podatki o ladijskem pretovoru za obdobje januar–september
2015
 Izplačilo dividende
22. 10. do 20. 11. 2015 – tiho obdobje
 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Luka Koper in
družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar–september 2015
 Objava povzetka poslovnega načrta za leto 2016 ter ocene
poslovanja za leto 2015

Periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema
SEOnet (http://seonet.ljse.si/) ter na spletni strani Luke Koper, d. d. (http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje). Morebitne
spremembe predvidenih datumov objav bodo pravočasno objavljene na spletni strani družbe.

Poslovno poročilo

82

Letno poročilo Luka Koper 2014

16 UPRAVLJANJE TVEGANJ
V družbi Luka Koper, d. d., so tveganja obvladovana v procesu upravljanja tveganj, ki je vsestranski in
ponavljajoči se proces, katerega namen je povečati verjetnost doseganja strateških in taktičnih ciljev.
Določanje ciljev je predpogoj za prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, zato se sočasno
s pričetkom procesa letnega načrtovanja pristopi k rednemu letnemu ciklusu analize tveganj, ki
obsega tako obstoječa tveganja, kakor tudi zaznavanje morebitnih novih.
Pomembno vlogo v procesu upravljanja tveganj ima odbor za upravljanje tveganj, ki je posvetovalno
telo uprave. Ena ključnih nalog odbora je obravnava posameznih tveganj, preverba načinov
obvladovanja tveganj ter potrditev registra ključnih tveganj.
V nadaljevanju so izpostavljena tveganja, ki so ocenjena kot ključna za doseganje opredeljenih ciljev.
Z oceno tveganja so opredeljena kot pomembna ali zelo pomembna. Dodatno so pojasnjena preostala
finančna tveganja z načini njihovega obvladovanja, in sicer kljub temu, da so ocenjena kot zmerno
oziroma manj pomembna.

16.1

STRATEŠKA TVEGANJA

Strateška tveganja so po svoji vsebini tiste vrste tveganja, ki lahko ogrozijo doseganje zastavljenih
ciljev. Strateška tveganja so posledica medsebojne nezdružljivosti strateških ciljev, sprejete poslovne
strategije za njihovo uresničitev, razpoložljivosti sredstev za uresničitev ciljev, lastniške strukture in
splošnih gospodarskih razmer.
Tveganja

Način obvladovanja

Tveganje neustrezne vpetosti
pristanišča v logistično verigo in
neustreznega zagotavljanja
infrastrukturnih povezav zaradi:

Tveganje obvladujemo z
vsestranskim komuniciranjem in
informiranjem javnosti, partnerjev
ter institucij o razvojnih načrtih in
potrebah.
Nevtralno delujemo do vseh
železniških prevoznikov.



zamude pri modernizaciji
slovenskega železniškega omrežja



zastojev pri izgradnji in
posodabljanju proge Koper–Divača

Ocena

Zelo pomembno



neustrezne politike in usmeritve na
področju sistemske ureditve
izvajanja železniškega prometa v
luči liberalizacije
Tveganje uresničevanja strategije
in doseganja ciljev:





neusklajenost delovanja različnih
institucij na lokalni in državni ravni,
kar otežuje postopke pridobivanja
dokumentacije za izvedbo strateškorazvojnih projektov
neusklajenost nacionalnih razvojnih
strategij na različnih ravneh

Sodelujemo z državnimi organi in
institucijami pri opredeljevanju
državnih razvojnih projektov ter
vključevanje v program razvoja
pristanišča.
Tveganje zmanjšujemo tudi s
prilagajanjem komunikacijskih
načrtov v skladu z rezultati
javnomnenjskih raziskav in
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(posamezna ministrstva in državni
organi)



posamične težnje lokalne skupnosti
po omejevanju pristaniške
dejavnosti in njenega razvoja

Tveganje pogoste menjave uprave
in nadzornega sveta



izvajanje aktivnosti.
Posebno pozornost namenjamo
izkazovanju odgovornosti do
družbenega okolja s spodbujanjem
kulturnih, športnih, okoljskih,
humanitarnih in drugih aktivnosti s
sponzorskimi in donatorskimi
sredstvi v okviru sklada Živeti s
pristaniščem.
-

zaradi pogostih menjav na vodilnih
mestih je ogroženo doseganje
strateških ciljev, poleg tega se to
negativno odraža v vidiku stabilnosti
razvoja in ugleda družbe

16.2

Pomembno

OPERATIVNA TVEGANJA

Operativna tveganja vplivajo na izvajanje procesov na vseh ravneh. Vključujejo zelo širok in po vsebini
raznolik nabor tveganj, ki najpogosteje izvirajo iz nepopolnega ali neskladnega delovanja udeležencev
v procesih. Uresničitev teh tveganj se najpogosteje odrazi v neuspešni, neučinkoviti ali neskladni
izvedbi procesov in storitev, nanje pa lahko vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki.
Tveganje

Način obvladovanja

Tveganje zagotavljanja storitev
ključnih partnerjev zaradi:

Tveganje obvladujemo s krepitvijo
partnerskih odnosov v celotni
logistični verigi ter s posodobitvijo
strategije zagotavljanja in ravnanja s
kadrovskimi viri.

Zelo pomembno

Tveganja obvladujemo s kakovostnim
preventivnim vzdrževanjem in
informatizacijo procesa vzdrževanja v
informacijskem sistemu SAP.
Izvajamo ukrepe za zaščito
premoženja ter preprečevanje
pojavov izrednih dogodkov.
Izpostavljenost tveganju
zmanjšujemo s prenašanjem ključnih
premoženjskih tveganj na
zavarovalnice.

Pomembno



prekinitev delovanja pri partnerjih,
povezanih v logistično verigo, in
izvajalcih pristaniških storitev
Tveganje neustrezne zanesljivosti
in razpoložljivosti ključne opreme,
ki se kaže kot:



nerazpoložljivost ključne opreme za
zagotavljanje opravljanja storitev
pretovarjanja zaradi strojelomov,
poškodb, nedosegljivosti
nadomestnih delov ali vremenskih
dogodkov

Tržna tveganja so povezana:



z upadom pretovora določenih
tradicionalnih blagovnih skupin
(hitro pokvarljivega blaga in sadja)



s spremembo tržnih poti zaradi
političnih razmer v svetu

Poslovno poročilo

Tveganja obvladujemo z večjo
vpetostjo lastnih predstavništev v
dogajanje na najpomembnejših
zalednih tržiščih, z razvojem in
ponudbo novih storitev oziroma s
promocijskimi aktivnostmi na
prekomorskih trgih s ciljem
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z naraščanjem pogajalske moči
nekaterih večjih kupcev

Tveganja, povezana s kakovostjo
izvajanja storitev:





zagotavljanje ustreznih odprtih in
zaprtih skladiščnih površin, na
katere vplivajo izredni vremenski
dogodki
zagotavljanje kakovostne izvedbe
storitev pretovora in ostalih storitev
na blagu

Tveganja, povezana z varnim
izvajanjem storitev pretovarjanja:



tveganja, povezana z delovnimi
nezgodami s hudimi posledicami za
zdravje ljudi

Tveganja investicijskih projektov,
med katera uvrščamo:



tveganja pri načrtovanju investicij,
izvedbi del in terminskem načrtu,
izhajajo pa predvsem iz dolgotrajnih
in zamudnih postopkov pridobivanja
okoljevarstvenih in ostalih dovoljenj,
stavbnih pravic ter ustreznih
soglasij; tveganje predstavljajo tudi
zamude zaradi pritožb v postopkih
javnega naročanja

Okoljska tveganja:



predstavljajo predvsem tveganja
nenadzorovanih izpustov toplote ali
snovi v okolje s posledicami za

povečanja prepoznavnosti
transportne poti skozi koprsko
pristanišče za blago, namenjeno na
trge srednje in jugovzhodne Evrope.
Tveganja obvladujemo z izvajanjem
preventivnih ukrepov za zagotovitev
primernih pogojev skladiščenja,
upoštevaje značilnosti tovora.
Izvajamo ukrepe za zaščito
premoženja ter preprečevanje
pojavov izrednih dogodkov.
Izpostavljenost tveganju
zmanjšujemo s prenašanjem
nekaterih tveganj na zavarovalnice.
Tveganja obvladujemo s celovito
ureditvijo delovišč in transportnih
poti, stalnimi periodičnimi
usposabljanji zaposlenih in zunanjih
izvajalcev za varno delo ter z
ohranitvijo specifičnih luških delovnih
mest zaradi ohranjanja in prenosa
znanja ter veščin med zaposlenimi.
Hkrati redno izvajamo nadzor nad
uporabo osebne zaščitne opreme in
spoštovanjem predpisov o varnem
delu.
Izpostavljenost tveganju
zmanjšujemo s prenašanjem
nekaterih tveganj na zavarovalnice.
Tveganja zmanjšujemo s
pravočasnim načrtovanjem in
pripravo projektov.
V vse postopke vključujemo ustrezne
službe, ki iz pravnega in ostalih
vidikov pripomorejo k hitrejšemu
izvajanju postopkov. Tveganja
obvladujemo z vzpostavljenim
sistemom izbora izvajalcev del in
njihovim rednim ocenjevanjem.
Deležnike koncesijske pogodbe
aktivno seznanjamo in prepričujemo
o doseganju zastavljenih ciljev ter
sodelujemo z državnimi organi in
institucijami.
Tveganja zmanjšujemo z uvajanjem
sodobnih tehnologij, kot je primer
celulozne zaščite razsutih tovorov, z
nameščanjem filtrirnih naprav na
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zdravje in življenje ljudi ali z
materialnimi posledicami

Tveganja varovanja informacij, ki
izhajajo iz:



ranljivosti posameznih segmentov
informacijsko-komunikacijske
tehnologije



uhajanja oziroma izdaje informacij,
ki so poslovna skrivnost

16.3

prekladalne naprave, s preventivnimi
pregledi in vzdrževanjem opreme ter
s stalnim izobraževanjem zaposlenih
za delo z nevarnimi tovori.
Tveganja obvladujemo z doslednim
spoštovanjem notranjih predpisov s
področja informacijske varnosti in
varovanja poslovnih skrivnosti.
Tveganje obvladujemo z izvedbo
ukrepov fizičnega in tehničnega
varovanja, sistemi za preprečevanje
vdorov in filtriranje spletnih mest,
sistemi za preprečevanje dostopov v
poslovno omrežje Luke Koper s strani
nepooblaščenih naprav, z
vzpostavljenimi sistemi za sledenje
sprememb pravic uporabnikov,
šifrantov in dokumentov.

Pomembno

Pomembno

FINANČNA TVEGANJA

Finančna tveganja so tista, ki vplivajo na uresničljivost načrtovanih finančnih kategorij, predvsem
načrtovanih prihodnjih denarnih tokov, in se praviloma obvladujejo v procesu upravljanja finančnih
sredstev in obveznosti.
Tveganje

Način obvladovanja

Tveganje spremembe poštene
vrednosti finančnih naložb

Tveganje zmanjšujemo z
obvladovanjem obsega sredstev,
naloženih v finančne naložbe po
pošteni vrednosti, in s
preusmerjanjem sredstev v naložbe v
osnovno dejavnost.
Tveganje obvladujemo s stalnim
spremljanjem finančnih trgov in
uporabo izvedenih finančnih
instrumentov za zavarovanje pred
spremembami obrestne mere.

Tveganje spremembe obrestne
mere

Ocena
Zelo pomembno

Pomembno

Preostala finančna tveganja, med katera vključujemo likvidnostno tveganje, tveganje spremembe
deviznega tečaja in kreditno tveganje, ki jih ocenjujemo kot nizka ali zmerna, so podrobneje
predstavljena v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 38: Finančni inštrumenti in
obvladovanje finančnih tveganj.
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TRAJNOSTNI RAZVOJ

Leto 2014 si bomo v Luki Koper, d. d., zapomnili po prejetju prestižne okoljske nagrade, ki jo vsako
leto podeljuje združenje evropskih pristanišč v Bruslju. Tema tekmovanja je bila v letu 2014
osredotočena na inovativne okoljske projekte in v konkurenci dvajsetih pristanišč je zmagala Luka
Koper, d. d. Na tekmovanju smo Evropi predstavili koncept luškega ravnanja z odpadki »No waste,
just resources!«, in sicer smo prikazali, kako je možno tudi s pomočjo odpadkov znižati izpuste
oziroma vplive pristanišča. V Luki Koper odpadke pretvorimo v surovino, kjer je le mogoče in za nas
uporabno. Tako smo za preprečevanje prašenja vpeljali postopek nanašanja papirniškega mulja na
kupe premoga in železove rude, ki ju skladiščimo v pristanišču. Vpeljana rešitev se je izkazala kot zelo
učinkovita, saj nanos papirniškega mulja ustvari trpežno skorjo. Mešanico papirniškega mulja in vode
nanašamo sproti, dnevno. Dodatna prednost tega postopka je, da z njim ne vplivamo na kakovost
premoga ali železove rude. Tudi nasploh smo zelo uspešni pri ločevanju odpadkov. Ker imamo v
pristanišču precej odpadnega čistega lesa, ki nastane pri čeljenju, smo se odločili, da bomo za kurjavo
luške upravne stavbe in sosednjega objekta Pristan raje uporabili luško biomaso in pri tem zmanjšali
porabo fosilnih goriv. Kot zadnjo rešitev smo v okviru tekmovanja opisali aktivnosti, izvedene v smeri
izdelovanja opeke iz luškega morskega sedimenta. Na tem področju ostajamo aktivni in si še naprej
prizadevamo najti trajno rešitev, torej rešitev za trajno proizvodnjo opek iz morskega sedimenta.
Javnost o dogajanju v pristanišču redno obveščamo prek spletne strani www.zivetispristaniscem.com.
Na spletnem portalu poročamo o aktivnostih in rezultatih delovanja na področju družbene
odgovornosti in okoljskega ravnanja, na voljo so tudi podatki o meritvah ravni hrupa, ravni prašnih
delcev ter podatki o kakovosti morja in o vremenu, ki se osvežujejo vsako uro.

17 NARAVNO OKOLJE
Družba Luka Koper, d. d., že vrsto let upošteva okoljske vidike svojega delovanja in razvoja, zato smo
si že pred časom zadali cilj postati »zeleno pristanišče«. Smo edino pristanišče v severnem Jadranu z
vzpostavljenim sistemom kakovosti za varovanje okolja, vpeljan imamo sistem varnosti in zdravja pri
delu, sistem vodenja varnosti živil, nadaljujemo z vpeljavo sistema učinkovitega upravljanja z energijo.
Naš cilj je ostati okolju prijazno pristanišče s čistim morjem ter postati prepoznavni po tem tudi v
svetu. S pomočjo in z nadzorom pristojnih strokovnih institucij redno opravljamo meritve izpustov v
okolje ter o rezultatih poročamo pristojnim državnim institucijam. Skrbimo za učinkovito ravnanje z
odpadki in energenti ter ozelenjujemo območje pristanišča, s čimer izboljšujemo vizualno podobo
pristaniškega kompleksa.
Najpomembnejši dosežki na področju naravnega okolja v letu 2014:








obnovili smo certifikat EMAS,



obratovati je začela kotlovnica na luško biomaso.

prejeli smo prestižno okoljsko nagrado ESPO 2014,
izdelali smo opeko iz morskega sedimenta,
dogradili smo en del protiprašne ograje na deponiji premoga in železove rude,
deloma smo asfaltirali deponijo premoga in železove rude s ciljem zmanjšanja prašenja,
pripravili smo strokovne podlage za nabavo električnih transtejnerjev na kontejnerskem
terminalu, ki bodo bistveno zmanjšali raven hrupa, izpustov v zrak in porabo fosilnih goriv,
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Naši najpomembnejši cilji na področju naravnega okolja v letu 2015 so:




uspešno bomo opravili presojo, skladno z zahtevami EMAS,



vrednost izpustov delcev PM10 (velikosti do 10 μm) bomo na celotnem luškem področju
ohranili pod 30 μg/m3 (v smeri Ankarana, Kopra in Bertokov),





odstotek ločeno zbranih odpadkov bomo ohranili nad 84,



z namenom zmanjševanja svetlobnega onesnaženja bomo uskladili 95 odstotkov zunanje
razsvetljave,




posegi v prostor bodo potekali brez inšpekcijskih in internih ukrepov,

17.1

izpuste celokupnega prahu bomo na vseh desetih lokacijah pristanišča obdržali pod 250
mg/m2 na dan,

ravni hrupa bomo v nočnem času v smeri mesta Koper zmanjšali na 48 dBA,
specifično rabo električne energije, goriv in vode bomo zmanjšali vsaj za 1 odstotek na
leto glede na specifično porabo v izhodiščnem letu 2012, ko smo okrepili aktivnosti na
področju energetske učinkovitosti,

aktivnosti bodo potekale brez onesnaževanja morja zunaj luškega akvatorija.

CERTIFIKAT EMAS

Luka Koper, d. d., je že leta 2010 prejela najpomembnejši okoljski certifikat EMAS (SI 00004), ki ga
letno obnavljamo. V letu 2014 smo pripravili Okoljsko poročilo za leto 2013, ki je objavljeno na spletni
strani www.zivetispristaniscem.si.

17.2

SKRB ZA OZRAČJE

V prizadevanju za nenehno zmanjševanje izpustov v ozračje, ki nastajajo pri izvajanju pristaniških
dejavnosti, izvajamo vrsto aktivnosti. Med pomembnejše ukrepe za zmanjševanje prašenja uvrščamo
vpeljano tehnologijo nanašanja papirniškega mulja na deponijo premoga in železove rude. Papirniški
mulj tvori skorjo, ki preprečuje odnašanje prahu.
Na terminalu tekočih tovorov smo opravili meritve izpustov snovi iz naprave za zbiranje hlapov, ki
nastajajo ob polnjenju vagonov in tovornih vozil. Ti so bili skladni z zakonodajo.
Na terminalu sipkih tovorov in na evropskem energetskem terminalu smo na ključnih mestih opravili
meritve prašenja. Vrednosti so bile znotraj zakonskih okvirov.

17.2.1 Količina celokupnega prahu v pristanišču
Kontrolne meritve celokupnega prahu mesečno opravljamo na desetih merilnih mestih v pristanišču. V
Sloveniji ni zakonskih omejitev glede količine prašnih usedlin, kljub temu pa smo si v letu 2014 zadali
cilj, da povprečna letna vrednost na nobenem posameznem merilnem mestu ne preseže 250 mg/m2
na dan. V letu 2014 je devet vzorcev od izmerjenih stodvajsetih prekoračilo zastavljeni cilj, povprečje
izmerjenih vrednosti na vseh merilnih mestih pa je bilo znotraj zastavljenega cilja in je znašalo 153
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mg/m2 na dan. To je 9 odstotkov več kot leta 2013. Skupno povprečno vrednost so povišali nekateri
višji rezultati v mesecu decembru, katerih vzroka nismo identificirali. Odločili smo se, da bomo v
bodoče med zbiranjem prašnih usedlin večkrat opravili ogled vzorčevalnih posod, da ne bi prihajalo do
namernih ali nenamernih posegov.

17.2.2 Količina zdravju škodljivih prašnih delcev (PM10)
Zakonsko predpisane meritve delcev prahu (PM 10), ki jih opravlja pooblaščena organizacija,
kontinuirano spremljamo na treh lokacijah znotraj pristanišča. V letu 2014 meritve izkazujejo
vrednosti, ki so pod ciljno vrednostjo 30 μg/m 3 in pod zakonsko določeno vrednostjo 40 μg/m3.
Rezultate dveh merilnih naprav, ki to omogočata, vsako uro avtomatsko prikazujemo na spletni strani
pristanišča www.zivetispristaniscem.si.
Primerjava povprečnih meritev PM10 v celotnem obdobju leta 2014 in leta 2013

Ankaran – Rožnik
Bertoki
Koper – potniški terminal

2014
19 μg/m3
22 μg/m3
20 μg/m3

2013
19 μg/m3
23 μg/m3
20 μg/m3

Indeks
2014/2013
100
96
100

17.2.3 Izpusti prašnih delcev na ključnih izvorih
Dovoljene vrednosti izpustov prašnih delcev na ključnih izvorih so zakonsko predpisane, zato meritve
opravljamo v neposredni bližini virov prašenja, pri natovarjanju in raztovarjanju vagonov, tovornjakov
in ladij. Mejna dovoljena vrednost izpustov znaša 20 mg/m 3. Vsi izmerjeni rezultati so skladni z
zakonodajo.

17.3

ODPADKI

V pristanišču nastajajo raznovrstni odpadki. Z vidika skrbi za okolje redno skrbimo za ločeno zbiranje,
recikliranje in predelovanje odpadkov. Ločevanje odpadkov poteka na vseh terminalih, pri uporabnikih
ekonomske cone in na ladjah. Ločeno zbrane frakcije odpadkov predamo pooblaščenim
prevzemnikom, predelava organskih odpadkov v kompost pa poteka v kompostarni. Pri predelavi
odpadkov sodelujemo tudi s podjetji zunaj naše družbe.
V letu 2014 je delež ločeno zbranih odpadkov znašal 90 odstotkov. S tem smo presegli zastavljeni cilj
84 odstotkov ločeno zbranih pristaniških odpadkov.
V letu 2014 smo dodatno poskrbeli še za odvoz izrabljenih gum in odpadnega železa.
Delež ločeno zbranih odpadkov v letih 2014 in 2013

Delež ločeno zbranih odpadkov

2014
90,0 %

89

2013
89,0 %

Indeks
2014/2013
101
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17.4

HRUP

Na treh mejnih točkah pristanišča s pomočjo treh merilnikov kontinuirano spremljamo raven hrupa,
rezultati pa so objavljeni na portalu www.zivetispristaniscem.si.
Primerjava povprečnih meritev hrupa (v dB) v letih 2014 in 2013
Leto 2014
V meja
pristanišča
(Bertoki)
LD = 54
LN = 50
LDVN = 57

S meja
pristanišča
(Ankaran)
LD = 57
LN = 52
LDVN = 60

Mejne
vrednosti

Leto 2013
J meja
pristanišča
(Koper)
LD =62
LN =59
LDVN =66

V meja
pristanišča
(Bertoki)
LD = 54
LN = 51
LDVN = 58

S meja
pristanišča
(Ankaran)
LD = 58
LN = 53
LDVN = 60

J meja
pristanišča
(Koper)
LD =62
LN =59
LDVN =66

LD = 73
LN = 63
LDVN = 73

Legenda: LD – dnevna raven hrupa, LN – nočna raven hrupa, LDVN – raven hrupa dan – večer - noč

Ravni hrupa se v letu 2014 na celotnem območju pristanišča niso bistveno spremenile glede na leto
2013. Vrednosti v smeri Kopra so ostale enake, v smeri Bertokov in Ankarana pa so rahlo padle.
V okviru akcijskega načrta zmanjševanja hrupa so bili izvedeni naslednji ukrepi:




preplastitev dela prevoznih poti,
potrditev uprave glede elektrifikacije kontejnerskega terminala in prehoda na električna
mostna dvigala, kar bo bistveno prispevalo z zmanjšanju hrupa v smeri Kopra.

17.5

ENERGIJA

Nadzor nad porabo energije oziroma porabo energentov predstavlja v današnjem času velik
neizkoriščen potencial, tako pri zmanjševanju izpustov kakor pri ustvarjanju tržne konkurenčnosti ter
prepoznavnosti v urbanem okolju. Ob tem je pomembno izpostaviti okoljske vidike, ki v največji meri
odražajo kakovost in dejansko delovanje energetskega menedžmenta.
V drugem četrtletju leta 2013 smo zaključili energetski pregled na kontejnerskem terminalu, ki je
največji porabnik energentov. V letu 2014 smo izvedli energetski pregled profitnega centra generalni
tovori, v letu 2015 pa bomo izvedli energetski pregled evropskega energetskega terminala.
V letu 2015 bomo izvedli tudi nadgradnjo energetsko-informacijskega nadzornega sistema in
nadaljevali z vgradnjo merilnikov za porabo energentov. Zaradi velikega finančnega vložka, količine
opreme in števila strojev bo vgradnja merilnikov in prenos podatkov v energetsko-nadzorni
informacijski sistem potekala postopoma, predvidoma do leta 2018.
Na podlagi ukrepov iz energetskih pregledov in nadgradnje energetsko-nadzornega informacijskega
sistema lahko tudi v prihodnje pričakujemo zmanjševanje porabe energentov ter doseganje
zastavljenih ciljev.
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Poraba vode ni neposredno odvisna od pretovora in je v določeni meri posledica vodnih izgub, zato je
ta kazalnik težje obvladljiv. Z rekonstrukcijami zastarelih delov vodovodnega omrežja in sprotnim
odpravljanjem puščanj zmanjšujemo porabo vode.

17.5.1 Poraba električne energije
Pri dejavnostih pristanišča uporabljamo mehanizacijo in opremo z veliko nazivno močjo in posledično
porabimo večje količine električne energije. Med večje porabnike uvrščamo predvsem obalna dvigala,
strojnice za hlajenje živil na terminalu za sadje, razsvetljavo in napajanje hladilnih zabojnikov.
Poraba električne energije na pretovorjeno tono se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala z 1,208
kWh/t na 1,17 kWh/t v letu 2014, kar pomeni 3 odstotno zmanjšanje.
Poraba električne energije na pretovorjeno tono celotnega pretovora17

17.5.2 Poraba pogonskega goriva
Pri delovnih procesih v pristanišču uporabljamo veliko talne mehanizacije, ki porablja za pogon fosilno
gorivo – dizelsko gorivo. Največji porabniki so transtejnerji, terminalski vlačilci, manipulatorji,
železniška vlečna vozila in traktorji.
Poraba goriva na pretovorjeno tono se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala z 0,248 l/t na 0,247 l/t,
kar pomeni zmanjšanje za 0,4 odstotka.

17

Celotni pretovor zajema ladijski pretovor, polnjenje/praznjenje kontejnerjev in kopenski pretovor.
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Poraba pogonskega goriva na pretovorjeno tono celotnega pretovora

17.6

VODA

Vodi kot najpomembnejši življenjski dobrini namenjamo veliko pozornosti in v ta namen izvajamo
številne varnostne in prečiščevalne ukrepe. Ker jo večinoma uporabljamo za sanitarne namene in
oskrbo ladij, je skrb za ustrezno čistočo vode za pristanišče pomemben vidik.

17.6.1 Pitna voda
Poraba pitne vode ni neposredno odvisna od pretovora. Leta 2014 se je poraba v primerjavi z letom
2013 zmanjšala za 10 odstotkov. S stalnimi rekonstrukcijam zastarelih delov vodovodnega omrežja in
sprotnim odpravljanjem puščanj zmanjšujemo pojavljanje novih puščanja, s čimer se zmanjšuje tudi
poraba pitne vode.
Izvedli smo tudi letne meritve kakovosti pitne vode v okviru celotnega luškega vodovodnega omrežja
in dodatno še mesečne meritve kakovosti pitne vode na potniškem terminalu. Vsi rezultati izkazujejo
skladnost z zakonodajo.

17.6.2 Odpadne vode
V pristanišču nastajajo predvsem komunalne odpadne vode, v manjši meri tudi tehnološke odpadne
vode. Nastale tehnološke odpadne vode pred izpustom ustrezno očistimo v lastnih čistilnih napravah.
Komunalne odpadne vode se večinoma prečiščujejo v koprski centralni čistilni napravi.
V letu 2014 smo izvedli meritve tehnoloških odpadnih vod, ki nastajajo znotraj pristanišča. Vsi rezultati
so bili skladni z zakonodajo. Zaradi povečanja pretovora živine na terminalu za živino bomo morali
čistilno napravo na tem delu sicer nekoliko posodobiti.

Poslovno poročilo

92

Letno poročilo Luka Koper 2014

17.7

VPLIVI OSVETLJEVANJA

Po predpisih za varno delo moramo v pristanišču pri izvajanju delovnih procesov zagotavljati ustrezno
osvetljenost. Zaradi osvetljevanja skladiščnih površin, delovišč, transportnih poti in tirov ponoči
posledično prihaja do svetlobnega onesnaževanja okolja.
Zato na podlagi izvedene študije za celovito in fazno uskladitev obstoječe zunanje pristaniške
razsvetljave s predpisi svetila po fazah usklajujemo in menjujemo, da svetlobni tok ne sveti navzgor.
Zakonsko določeni rok 100-odstotne uskladitve je konec leta 2016. V letu 2014 smo izvedli zamenjavo
svetil na terminalu za živino, privezu za tankerje in svetilnih stolpih ob silosu za žita. Na evropskem
energetskem terminalu smo na cesti okrog deponije izvedli zamenjavo starih svetil z novimi LED
svetili. V letu 2015 nameravamo obnoviti razsvetljavo v notranjosti deponije evropskega energetskega
terminala in pričeti z zamenjavo razsvetljave na kontejnerskem terminalu ter tako urediti razsvetljavo v
celoti.

17.8

VAROVANJE MORJA

Na podlagi določil Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno
vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, v Luki Koper, d.
d., redno skrbimo za preprečevanje in odpravo posledic onesnaženja morja. Za izvajanje tovrstne
dejavnosti potrebujemo posebno opremo in plovila, bistvenega pomena pa je tudi ustrezno
usposobljen kader. Zato za zaposlene redno izvajamo usposabljanja, urjenja in vaje. V letu 2014 smo
po standardih mednarodne pomorske organizacije (IMO) za izbrani kader izvedli posebno
izobraževanje za ukrepanje ob onesnaženjih na morju. Vsi udeleženci usposabljanja so prejeli
certifikate, ki veljajo 36 mesecev.
V letu 2014 smo zabeležili 24 izrednih dogodkov. V šestih primerih je šlo za onesnaženje z olji, v
enajstih primerih za premogov prah, v treh primerih za naplavine in vejevje, dvakrat za onesnaženje z
železovo rudo ter enkrat za onesnaženje s tovorom. V enem primeru je šlo za sum onesnaženja izven
območja izvajanja koncesije, do katerega dejansko ni prišlo. V vseh primerih smo ukrepali skladno s
shemo aktiviranja sil in sredstev v primeru manjše nesreče ter posledice onesnaženj odpravili.
Povzročitelji onesnaženj, ki nam jih je uspelo izslediti, so nam stroške čiščenj povrnili.

Statistika posredovanja na morju
Število
Število
Število
Število

zaznanih dogodkov na morju
posredovanj na morju v luškem akvatoriju
dogodkov brez potrebe intervencije
onesnaženj zunaj območja luškega akvatorija

2014
24
22
2
0

2013
12
12
0
0

Vse dogodke smo zaznali pravočasno ter njihove posledice odpravili znotraj območja izvajanja
koncesije.
Rezultate meritev sodobne merilne postaje za spremljanje kakovosti morja, ki je nameščena pred
vhodom v tretji luški bazen, objavljamo na spletu, na spletni strani http://www.zivetispristaniscem.si/.
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17.9

GRADBENA DELA

Med pomembnejša dela v letu 2014 uvrščamo izgradnjo novih skladišč za namene servisnih delavnic,
zaključek podaljševanja prvega pomola ter izgradnjo kaset za odlaganje morskega mulja.

17.10 POSEGI V PROSTOR
Vsi večji posegi v prostor, ki jih načrtujemo, so predmet presoje vplivov na okolje. V letu 2014 nismo
izvedli nobenega posega, kjer bi bila po zakonodaji potrebna presoja vplivov na okolje, jih pa
načrtujemo za leto 2015.

17.11 MORSKI SEDIMENTI
Za zagotavljanje varne plovbe ladij je v pristanišču potrebno nenehno zagotavljati določeno globino
bazenov. V ta namen se izvajajo poglabljanja bazenov, kar povzroči nastanek morskega sedimenta.
Sediment se odlaga na območja znotraj pristanišča. Ker pa so območja, ki jih imamo na voljo,
omejena, smo pričeli preučevati alternativne možnosti uporabe izkopanega materiala.
Poskusno smo izdelali opeko iz morskega sedimenta ter pravo opeko iz mešanice morskega sedimenta
in laporja. Lastnosti izdelane opeke so ustrezne glede na zahteve za gradbeni proizvod. V letu 2015
bomo z izdelano opeko promocijsko zgradili del objekta.
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18 UPRAVLJANJE KADROV
18.1

ZAPOSLOVANJE

V Skupini Luka Koper se je po dveh letih zniževanja števila zaposlenih v letu 2014 trend obrnil. Na
zadnji dan leta 2014 je število zaposlenih v Skupini Luka Koper znašalo 1.009 zaposlenih, kar je 3
odstotke več kot na zadnji dan leta 2013.
V Skupini Luka Koper je bilo v letu 2014 realiziranih 59 novih zaposlitev, od tega 54 v Luki Koper, d.
d., kar je bistveno več kot leta 2013.
Število zaposlenih po družbah in v Skupini Luka Koper na dan 31. 12.

Luka Koper, d. d.
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Skupina Luka Koper

2014

2013

824
157
4
21
3
1.009

784
168
4
24
2
982

Indeks
2014/2013
105
93
100
88
150
103

Intenzivno zaposlovanje je v letu 2014 potekalo predvsem na izvajalskih delovnih mestih v osnovnem
procesu pretovarjanja in skladiščenja v družbi Luka Koper, d. d. Izvedena je bila zaposlitev večjega
števila luško-transportnih delavcev in voznikov luške mehanizacije. Namen novih zaposlitev je bil
pokrivanje potreb po dodatnih kadrih glede na načrtovan višji pretovor in ohranjanje znanja med
zaposlenimi tudi na najnižje ovrednotenih oziroma manj zahtevnih delovnih mestih.
V letu 2014 je bil izboljšan postopek zaposlovanja oziroma selekcije kadrov, ki se je izvajal timsko in
na več ravneh.
Število odhodov zaposlenih iz Skupine Luka Koper je bilo v letu 2014 nekoliko nižje kot v letu 2013.
Največ odhodov je bilo iz invalidskega podjetja Luka Koper INPO, d. o. o., iz razloga starostnih
upokojitev.
Večje zaposlovanje in manjše število odhodov je v letu 2014 vplivalo na znižanje stopnje fluktuacije, ki
je na ravni Skupine Luka Koper znašala 3,1 odstotka, na ravni Luke Koper, d. d., pa 1,7 odstotka.
Primerjava med zaposlovanjem, odhodi in stopnjo fluktuacije

Število novih
zaposlitev
Luka Koper, d. d.
Skupina Luka Koper

18

2014
54
59

Število odhodov

2013
16
20

2014
14
32

2013
17
37

STOPNJA
FLUKTUACIJE
(v %)18
2014
2013
1,7
2,1
3,1
3,7

Metoda izračuna fluktuacije = število odhodov/(začetno stanje zaposlenih + nove zaposlitve) x 100.
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18.2

ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE IN UČINKOVITO UPRAVLJANJE
DELOVNEGA ČASA

V letu 2014 je bila izvedena notranja reorganizacija strokovnih področij v Luki Koper, d. d., s ciljem
optimizacije podpornih poslovnih procesov. Prejšnjih 19 strokovnih služb je bilo reorganiziranih v 11
strokovnih področij, vzpostavljen je bil nov profitni center potniški terminal. Na novo so bila
sistemizirana posamezna strokovna delovna mesta.
V Luki Koper INPO, d. o. o., je bilo izvedeno prevrednotenje polovice delovnih mest.
Kljub dodatnemu zaposlovanju se je povečalo število ur, opravljenih v prerazporejenem delovnem
času (kompenzacijske ure, saldo ure, nadure), in sicer za 9 odstotkov.
Izkoriščenost letnih dopustov je bila 86-odstotna in se je v primerjavi z letom 2013 znižala za 3
odstotke.
Trend bolniške odsotnosti zaposlenih rahlo raste. V Skupini Luka Koper se izvajajo ukrepi promocije
zdravja zaposlenih. Delež odsotnosti zaposlenih, ki je posledica poškodb pri delu, je nizek, največkrat
gre za odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb izven dela.

18.3

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Sistem varnosti in zdravja pri delu vzdržujemo skladno s smernicami mednarodnega standarda BS
OHSAS 18001. Elementi za varovanje delavcev so vključeni v vse dejavnosti koprskega pristanišča,
vsako poškodbo pri delu pa natančno analiziramo, ugotovimo njene vzroke, pripravimo poročilo in
oblikujemo ukrepe za zmanjšanje pogostosti poškodb.
V letu 2014 je bilo obravnavanih 75 izrednih dogodkov, ki so imeli za posledico poškodbo pri delu pri
79 osebah; v enem primeru je šlo namreč za kolektivno poškodbo. V letu 2013 je bilo evidentiranih 71
poškodb pri delu. Izvajamo številne ukrepe, s katerimi si prizadevamo za zmanjševanje števila
poškodb. Ena izmed pomembnejših aktivnosti je izobraževanje z delavnicami za različne specifične
profile zaposlenih, ki jih izvajamo v okviru pridobitve dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog
varnosti pri delu. Nadaljujemo s projektom »Celovito obravnavanje zaposlenih in delovnih procesov z
vidika izboljšanja razmer za zdravo in varno delo v Skupini Luka Koper«, katerega cilj je pri zaposlenih
spodbuditi zdrav odnos do dela in razmer na delovnem mestu ter krepiti njihovo telesno in duševno
stanje. Projekt »Meritev obremenitve spodnjega dela hrbta«, ki je potekal v okviru Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem, je bil v letu 2014 zaključen na strokovni konferenci v
Portorožu. V tej smeri bomo nadaljevali z oceno in vzpostavitvijo minimalnih ergonomskih zahtev za
različna delovna mesta. Redna naloga je tudi vsakodnevni nadzor nad izvajanjem predpisov na
področju varstva pri delu na deloviščih zunanjih izvajalcev.
Zdravstvena odsotnost zaposlenih (v %) 19
Luka Koper, d. d.
Skupina Luka Koper

2014
4,4
4,8

2013
4,1
4,6

19
Metoda izračuna: letno število ur odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in poškodb/(povprečno število zaposlenih x letni fond
delovnih ur) x 100.
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18.4

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Usposabljanje zaposlenih v Skupini Luka Koper se je tudi v letu 2014 izvajalo s kontinuiranim, ciljnim
usposabljanjem zaposlenih glede na potrebe dela, dogovorjenim kariernim razvojem zaposlenih ter z
izboljševanjem izobrazbene strukture. Dosegli smo povprečno 19 ur izobraževanja na zaposlenega v
skupini oziroma 23 ur v Luki Koper, d. d., s čimer smo presegli načrtovanih 16 ur. Pri tem je bilo 71
odstotkov vseh usposabljanj izvedenih interno, z identificirano problematiko pri delu, prilagojenimi
programi usposabljanja, precej tudi z lastnimi kadri v vlogi internih predavateljev oziroma
inštruktorjev. V usposabljanje je bilo vključenih 89 odstotkov zaposlenih.
Spremembo v procesu usposabljanja je v letu 2014 predstavljala izvedba usposabljanja pred
zaposlitvijo, in sicer se je usposabljala skupina kandidatov za upravljanje mehanizacije.
V Skupini Luka Koper smo petindvajsetim zaposlenim financirali študij ob delu, od tega devetnajstim v
Luki Koper, d. d. Vse, ki so uspešno zaključili študij ob delu, tudi tiste, ki so se zanj odločili
samoiniciativno, smo javno promovirali.
Izboljšavo na področju racionalizacije finančnih sredstev predstavlja sodelovanje in koriščenje
nepovratnih finančnih sredstev iz javnih razpisov, in sicer:
 mentorstvo za mlade, kjer se sofinancira uvajanje v delo pri novih zaposlitvah,
 sofinanciranje spodbud delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in
študentov, kjer se sofinancira prakse dijakov,
 kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012–2015, kjer se sofinancira usposabljanja za tipične
profile v logistiki.
V letu 2014 je Skupina Luka Koper za izobraževanje namenila 144.000 evrov, od tega 120.000 evrov
Luka Koper, d. d. Na podlagi vključitve v Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki je prejela
49.000 evrov.
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12.

Luka Koper, d. d.
Raven
izobrazbe

VIII/2
VIII/1
VII
VI/2
VI/1
V
IV
III
I–II
Skupaj

Skupina Luka Koper

Število
zaposlenih
2014

Delež
(%)
2014

Število
zaposlenih
2013

Delež
(%)
2013

Število
zaposlenih
2014

Delež
(%)
2014

Število
zaposlenih
2013

Delež
(%)
2013

2
18
105
125
63
245
206
13
47
824

0,24
2,18
12,74
15,17
7,65
29,73
25,00
1,58
5,70
100,00

1
19
100
123
62
229
195
12
43
784

0,13
2,42
12,76
15,69
7,91
29,21
24,87
1,53
5,48
100,00

2
19
112
132
72
271
264
19
118
1.009

0,20
1,88
11,10
13,08
7,14
26,86
26,16
1,88
11,69
100,00

1
20
107
129
72
256
253
18
126
982

0,10
2,04
10,90
13,14
7,33
26,07
25,76
1,83
12,83
100,00
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18.5

ZAGOTAVLJANJE OSEBNOSTNE IN STROKOVNE RASTI ZAPOSLENIH

V letu 2014 je bil vsak tretji zaposleni v Skupini Luka Koper deležen ene od oblik kariernega razvoja
preko sistemov vertikalnega napredovanja na zahtevnejše delovno mesto, horizontalnih premikov na
isti zahtevnostni ravni dela ali uvrstitve v višjo stopnjo usposobljenosti in fleksibilnosti na delovnem
mestu.
Izboljšan je bil postopek prepoznavanja kadrovskih potencialov z izvedbo razvojnih pogovorov z
zaposlenimi, psiho-diagnostičnim testiranjem vodstvenega potenciala, povratnimi informacijami in
pripravo razvojno-izobraževalnih načrtov.
Izboljšavo predstavlja sprejetje modela kompetenc v Luki Koper, d. d.
Karierni razvoj zaposlenih

Luka Koper, d. d.
Delež (% zaposlenih)
Skupina Luka Koper
Delež (% zaposlenih)

18.6

Vertikalno in Uvrstitev v višjo stopnjo
horizontalno
usposobljenosti in
napredovanje
fleksibilnosti
2014
2013
2014
2013
112
35
183
175
14
4
22
22
127
46
219
230
13
5
22
23

Skupaj interna
mobilnost zaposlenih
2014
295
36
346
34

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZAPOSLITVE IN SOCIALNE VARNOSTI
ZAPOSLENIH

Skupina Luka Koper zagotavlja svojim zaposlenim visoko stopnjo varnosti zaposlitve. Konec leta 2014
je imelo 95 odstotkov zaposlenih sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Pogodbe o zaposlitvi
za določen čas imajo zaradi usposabljanja in uvajanja v delo sklenjene predvsem zaposleni v Luki
Koper, d. d.
Zaposleni so v letu 2014 redno prejemali mesečno izplačilo plače, ki je presegalo republiško povprečje.
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenega v Skupini Luka Koper je znašala 2.728,60 evra, kar je 77
odstotkov več od republiškega povprečja, v Luki Koper, d. d., pa je povprečna mesečna bruto plača
znašala 2.956,20 evra, kar je 92 odstotkov več od republiškega povprečja. Zaposlenim je bil izplačan
regres za letni dopust in 13. plača na podlagi dosežene poslovne uspešnosti, večina zaposlenih pa je
vključena tudi v sklad prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
V skladu z določili kolektivnih pogodb je bilo v letu 2014 v Skupini Luka Koper izplačanih enajst
solidarnostnih denarnih pomoči, kar je več kot leta 2013. V Luki Koper, d. d., je bil pripravljen in
sprejet Pravilnik o skladu za solidarnostno pomoč.
Pogodbe o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom je imelo sklenjenih 2,1 odstotka zaposlenih, od
tega štirje iz razloga starševstva in osemnajst zaradi invalidnosti, med slednjimi enajst v podjetju Luka
Koper INPO, d. o. o.
Invalidsko problematiko smo po ustaljenem načinu reševali z zagotavljanjem dopolnilne kvote delovnih
invalidov znotraj Skupine Luka Koper v invalidskem podjetju Luka Koper INPO, d. o. o. Postopkov
ugotavljanja preostale delovne zmožnosti pred invalidsko komisijo je bilo osem, kar je eden več kot
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leta 2013. Dva postopka sta bila zaključena z invalidsko upokojitvijo, dva s III. kategorijo invalidnosti,
trikrat invalidnost ni bila ugotovljena, en postopek pa še ni končan. V Luki Koper INPO, d. o. o., se je
delež zaposlenih s statusom delovnega invalida znižal na 53 odstotkov. Na ravni Skupine Luka Koper
smo zabeležili zmanjšanje deleža zaposlenih s statusom invalidnosti, in sicer predvsem zaradi številnih
starostnih upokojitev zaposlenih v podjetju Luka Koper INPO, d. o. o.
Invalidska dejavnost – število zaposlenih s statusom invalidnosti in njihov delež

Luka Koper, d. d.
Število zaposlenih s statusom invalidnosti
Delež (%)
Skupina Luka Koper
Število zaposlenih s statusom invalidnosti
Delež (%)

2014

2013

17
2,0

16
2,0

103
10,2

117
11,9

Zaradi narave dela je v strukturi zaposlenih bistveno več moških kot žensk. Kljub le desetini žensk v
strukturi zaposlenih je njihov delež med višjimi vodstvenimi kadri 23-odstoten.
Struktura zaposlenih po spolu

Luka Koper, d. d.
Število žensk
Delež žensk v strukturi zaposlenih (%)
Skupina Luka Koper
Število žensk
Delež žensk v strukturi zaposlenih (%)

2014

2013

105
12,7

105
13,4

120
11,9

119
12,1

Povprečna starost zaposlenih v Skupini Luka Koper se viša, kar je odraz nizke stopnje fluktuacije.
Povprečna starost zaposlenih
Povprečna starost
zaposlenih
2014

2013

Luka Koper, d. d.

42,6

42,2

Skupina Luka Koper

45,1

43,6

18.7

SODELOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI

Luka Koper, d. d., deluje kot družbeno odgovorno podjetje na področju razvoja in izobraževanja v
lokalnem in širšem okolju. Sodeluje s številnimi izobraževalnimi institucijami pri zagotavljanju
mentorstva seminarskih in diplomskih nalog, obveznih delovnih praks dijakom in študentom ter
strokovnih ekskurzij. S Srednjo tehniško šolo Koper je bilo v letu 2014 izvedeno skupno usposabljanje
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za upravljanje mehanizacije, strokovni in drugi zainteresirani javnosti smo večkrat predstavili primere
dobre prakse družbe, imeli pa smo tudi enega kadrovskega štipendista.

18.8

SPREMLJANJE USPEŠNOSTI UPRAVLJANJA KADROV IN SKRB ZA
MOTIVACIJO ZAPOSLENIH

V Skupini Luka Koper redno spremljamo uspešnost upravljanja kadrov in skrbimo za motivacijo
zaposlenih, saj je to pomembno za naš dolgoročni uspeh.
Uspešnost upravljanja kadrov potrjujejo doseženi kazalniki oziroma cilji poslovnega procesa
zagotavljanja in razvoja kadrov.
Motivacijo zaposlenih spodbujamo s podelitvijo javnih priznanj in nagrad najboljšim zaposlenim v
Skupini Luka Koper, z organizacijo družabnih dogodkov za zaposlene (novo leto, obdarovanje otrok,
dan žena), s srečanji ter promocijo zaposlenih, ki so uspešno zaključili študij ob delu, in tistih, ki so se
v tekočem letu upokojili. Zaposlenim so omogočena številna neformalna športna srečanja, ogledi
kulturnih in športnih prireditev, koriščenje počitniških kapacitet.
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19 DRUŽBENO OKOLJE
Družba Luka Koper, d. d., je ena najpomembnejših nosilk gospodarskega razvoja v lokalnem in širšem
okolju. Smo uspešno podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti do prostora, v katerem delujemo. Že
vrsto let skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja, sodelujemo z izobraževalnimi in raziskovalnimi
institucijami, podpiramo športno, humanitarno, kulturno in okoljevarstveno dejavnost.
O svojih aktivnostih zainteresirano javnost obveščamo na spletni strani družbe www.luka-kp.si in
spletni strani www.zivetispristaniscem.si, v okviru Facebook in LinkedIn profilov, z objavo
videoposnetkov na YouTubu, odprto pa komuniciramo tudi z mediji. Informacije javnega značaja
skladno z zakonodajo objavljamo na spletni strani družbe.
V letu 2014 smo se aktivno vključili tudi v odpravljanje posledic žleda, ki je februarja 2014 prizadel
večji del Slovenije. Pristanišče je bilo zaradi žledoloma kar šest dni odrezano od železniškega omrežja,
zato smo se želeli oddolžiti vsem tistim, ki so s svojim trudom pripomogli k relativno hitri normalizaciji
stanja. Sredi februarja smo tako organizirali prostovoljno delovno akcijo gradbenih podjetij, ki so v
enem dnevu očistila 40 kilometrov cest na Notranjskem. Gasilski zvezi Slovenije smo donirali 10.000
evrov. Marca smo v sodelovanju s športnim, kulturnim in izobraževalnim društvom Jaz sem najboljši
organizirali dobrodelni tek »Vsi za enega, eden za vse«, kjer smo zbirali prostovoljne prispevke za
pomoč pri odpravi posledic ujme. Dobrodelno noto je imela tudi likovna kolonija Živeti s pristaniščem,
na kateri smo z dobrodelno dražbo likovnih del zbrali 7.440 evrov. Znesek smo skupaj z denarjem,
zbranim na dobrodelnem teku, nakazali Rdečemu križu, ki je na Debelem rtiču gostil otroke iz Planine.
Ta kraj je lani prizadel najprej žled in nato še poplava.

19.1

SPONZORSTVA IN DONACIJE

V letu 2014 smo za sponzorstva in donacije porabili skupaj 1 milijon evrov. Večji delež predstavljajo
obveznosti iz večletnih pogodb, 50 tisoč evrov pa je bilo razdeljenih iz sredstev sklada Živeti s
pristaniščem.
Porazdelitev donatorskih in sponzorskih sredstev v letu 2014 po področjih
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19.2

SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM

Tvorno sodelujemo z lokalno skupnostjo. V želji po oživitvi mestnega jedra Kopra se je Luka Koper, d.
d., včlanila v Zavod za trajnostni razvoj Kopra »Koper Otok«, ki združuje in povezuje trgovce, gostince
in ostale podjetnike v mestu. Pristopili smo tudi k projektu Koper Card, ki obiskovalcem Kopra z
nakupom posebne kartice omogoča ogled številnih turističnih znamenitosti mesta, ob sobotah tudi
koprskega pristanišča. Sicer ostajamo v Luki Koper vsak dan od ponedeljka do sobote odprti za obiske
organiziranih skupin in lani smo na ta način gostili več kot 13.000 obiskovalcev. Širši javnosti vsako
leto omogočimo ogled pristanišča tudi na dan odprtih vrat Luke Koper, d. d., ki smo ga poimenovali
Pristaniški dan. Maja lani, ko smo ga pripravili že osmo leto zapored, si je v dveh dneh pristanišče
ogledalo skoraj 3.200 ljudi.
Luka Koper, d. d., podpira razvoj turizma v mestu in celotni državi s projektom potniškega terminala.
Študija o učinkih turističnega križarjenja na lokalno skupnost in širše slovensko gospodarstvo, ki smo
jo pripravili v okviru projekta Adria A je pokazala, da vsak gost s turističnih ladij na našem ozemlju
porabi v povprečju 78 evrov, zaslužek slovenskega turističnega gospodarstva iz tega naslova pa znaša
kar 3,7 milijona evrov.
Luka Koper, d. d., se je že dvakrat uvrstila med finaliste za nagrado združenja evropskih morskih
pristanišč ESPO. V letu 2014 je bila zmagovalka med pristanišči, ki so prijavila okoljsko inovativne
projekte. Skrb za okolje vse bolj prepoznavajo tudi okoliški prebivalci, ki so Luko Koper, d. d., v zadnji
redni letni javnomnenjski anketi ponovno ocenili kot uspešno in ugledno podjetje, načrte prostorskega
razvoja pristanišča pa podpira kar 76 odstotkov vprašanih.
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20 DOBAVITELJI
Skupina Luka Koper ima trajno nalogo zagotavljanja visoke stopnje izpolnitve naročil pri dobaviteljih
po konkurenčnih pogojih, s čim nižjimi nabavnimi stroški in z najnižjo vezavo denarnih sredstev.
Trudimo se pridobiti sposobne dobavitelje in z njimi razvijati dobre partnerske poslovne odnose.
Dobavitelj ni le vir nabave proizvoda, tehnične storitve oziroma naložbe, temveč s sodelovanjem
partnersko izboljšuje tehnološke procese pristanišča in pomaga pri inovativnih rešitvah. Od
dobaviteljev zahtevamo točne dobavne roke, saj zamude pri dobavi ali prehitra dobava povzročajo
družbi dodatne stroške. Družba stremi k zmanjševanju števila dobaviteljev za posamezne materiale in
poenotenju na ravni celotne Skupine Luka Koper.
Za dobro partnersko sodelovanje z dobavitelji vsako leto opravimo ocenjevanje sposobnosti
dobaviteljev, pri čemer ocenjujemo kakovost njihovih proizvodov oziroma tehničnih storitev, cenovna
merila, dobavne roke, pojave reklamacij in okoljsko politiko dobavitelja.
Najbolje ocenjene dobavitelje po kategorijah proizvodov in tehničnih storitev nagradimo s priznanji, ki
jih svečano podeli vodstvo družbe.
Pri dobaviteljih smo v letu 2014 iskali najboljšo možno kombinacijo med kakovostjo in cenovno
ugodnostjo. Hkrati smo obstoječim dobaviteljem poiskali enakovredne dobavitelje na podlagi tržnih
raziskav in testiranj preizkusnih vzorcev. To se je pri ključnih nabavah za pretovor blaga pokazalo kot
dobra praksa, saj smo tako uspeli pridobiti boljše komercialne pogoje in zmanjšati nabavna tveganja.
V letu 2014 smo si zastavili cilj, zmanjšati število dobaviteljev v smislu združevanja enakih proizvodov
in storitev posameznih profitnih centrov in drugih organizacijskih enot. Z uvedbo centralizirane službe
nabave smo naredili velik korak k dosegu tega cilja in zmanjšali število dobaviteljev. Zastavljeni cilj
bomo zasledovali tudi v letu 2015.
Najboljši dobavitelji Skupine Luka Koper v letu 2014 so bili:






za področje naložb podjetje Adriaing, d. o. o.,
za področje tehničnih storitev podjetje Volkat, d. o. o.,
za področje proizvodov podjetje R-Group, d. o. o.,
za področje pristaniških storitev podjetje Eurodvig, d. o. o.
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21 SISTEM VODENJA
Ključni zahtevi za sisteme vodenja sta zagotavljanje:




dodane vrednosti za odjemalce z uresničevanjem njihovih zahtev glede kakovosti storitev in
odgovornega ravnanja do zaposlenih ter do naravnega in družbenega okolja pristanišča.

Podjetja se odločajo za različne načine in poti uvajanja tako sistemskih, zakonodajnih kot tudi zahtev
odjemalcev in širšega okolja. Ob vse strožjih zakonodajnih zahtevah in vse večjih pričakovanjih
odjemalcev zgolj omejevanje na en sam, to je standard kakovosti, že davno ne zadošča več.
V Luki Koper, d. d., smo tako postopoma uvedli in zagotovili skladnost poslovanja z različnimi
mednarodnimi standardi:







sistem vodenja kakovosti je v skladu z ISO 9001,



imamo eko certifikat za pretovor in skladiščenje proizvodov rastlinskega izvora iz ekološke in
konvencionalne pridelave,



sistem obvladovanja varnosti je v skladu s direktivo SEVESO.

sistem ravnanja z okoljem je v skladu z ISO 14001 in EMAS shemo,
sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je v skladu z BS OHSAS,
zagotavljanje varnosti živil je v skladu s sistemom HAACP in z ISO 22000,
imamo certifikat Non-GMO za ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjene
soje,

Ko podjetje svoj sistem vodenja gradi sistematično, je integrirani sistem vodenja edina logična in
smiselna rešitev.
Integrirani sistem vodenja
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Procesi zagotavljanja kakovosti
V procesu razvoja sistema vodenja sledimo naslednjim konceptom:





identifikacija in obvladovanje procesov,
dokumentiranost zahtev sistema,
nenehno preverjanje in izboljševanje s pomočjo PDCA kroga.

Z namenom uresničevanja ključnih konceptov smo na področju kakovosti razvili nekatere postopke,
skladno z zahtevami standarda za sistem vodenja ISO 9001. Ti postopki so:









upravljanje dokumentov sistema vodenja,
izvajanje notranjih presoj,
izvajanje ukrepov za izboljšanje,
upravljanje neskladnosti,
vodenje podpornega okolja za time,
upravljanje inovativne dejavnosti (predlogi izboljšav),
skrbništvo portfelja projektov izboljšav poslovnih procesov.

Da bi zagotovili kredibilnost sistema kot celote in utrdili zaupanje kupcev in partnerjev, delovanje
sistema redno letno preverjamo z zunanjo presojo pooblaščenega certifikacijskega organa.
Zahtevnejša priporočila in ugotovitve rednega notranjega in zunanjega nadzora, pobude uprave in
ostalih pristojnih sodelavcev vpeljujemo v prakso v okviru sistematično vodenih projektov razvoja in
izboljšav poslovnih procesov.
Vsi bistveni sistemi na področju zagotavljanja kakovosti so podprti na enotnem informacijskem portalu
z uporabniku prilagojenimi rešitvami, ki omogočajo učinkovit nadzor nad uvajanjem raznovrstnih
procesnih izboljšav.
Pomembnejše sistemske izboljšave, izvedene v letu 2014:




spremembe oziroma izboljšave podpornega informacijskega okolja na podlagi petih zahtev,



prilagoditev lastništva procesov, skladno z novo organizacijo družbe Luka Koper, d. d.

obnova in pridobitev varnostnega spričevala za področje notranjega železniškega transporta
Luke Koper, d. d., in železniškega transporta družbe Adria Transport, d. o. o.,
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KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO
2014
1 KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
(v evrih)

Pojasnilo

2014

2013

Čisti prihodki od prodaje
Drugi prihodki

1
2

163.601.560
4.518.874

144.235.477
3.887.272

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja

3
4
5
6
7

-13.903.600
-41.518.173
-43.758.410
-27.411.852
-8.147.373
33.381.026

-11.233.214
-40.294.532
-39.907.233
-28.183.312
-16.302.745
12.201.713

1.920.883
-3.960.476

960.228
-7.062.898

Finančni prihodki
Finančni odhodki
Poslovni izid iz financiranja

8

-2.039.593

-6.102.670

Rezultati pridruženih družb

16

615.896

539.180

Poslovni izid pred obdavčitvijo

9

31.957.329

6.638.223

Davek iz dobička
Odloženi davki

10
11

-2.721.508
-137.479

-368.300
1.479.577

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja lastnikov
obvladujoče družbe
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja lastnikov
neobvladujočih deležev
Čisti dobiček na delnico - osnovni in popravljeni

12

29.098.342

7.749.500

29.092.600

7.740.458

5.742
2,08

9.042
0,55

12

Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v
povezavi z njimi.
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2 KONSOLIDIRANI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
(v evrih)

2014

2013

29.098.342

7.749.500

1.745.173

4.294.107

-296.680

-703.964

-758.091

798.914

128.875

118.586

819.277

4.507.643

Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube iz pozaposlitvenih zaslužkov
Odloženi davek na nerealizirane aktuarske dobičke ali izgube
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkazu
poslovnega izida

-563.457
47.894

-36.247
3.081

-515.563

-33.166

Drugi vseobsegajoči donos

303.714

4.474.477

29.402.056

12.223.977

29.396.314

12.214.935

5.742

9.042

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
Odloženi davek na prevrednotenje finančnih sredstev razpoložljivih za
prodajo
Sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred
tveganjem
Odloženi davek na spremembo vrednosti finančnih instrumentov za
varovanje pred tveganjem
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkazu
poslovnega izida

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja lastnikov
obvladujoče družbe
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja lastnikov
neobvladujočih deležev
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3 KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE
(v evrih)

Pojasnilo

31.12.2014

31.12.2013*

332.361.327
18.168.835
5.068.037
10.846.601
38.064.548
598.314
5.681
9.298.704
414.412.047
1.783.637
463.957
4.175.082
25.788.483
21.554
5.940.791
38.173.504

330.890.205
14.381.228
5.591.405
11.435.706
33.261.899
1.548.089
6.088
7.410.409
404.525.029
8.021.355
735.800
25.796.760
1.316.777
3.162.841
39.033.533

452.585.551

443.558.562

58.420.965
89.562.703
94.322.559
9.528.750
18.456.704
15.868.393
286.160.074
163.496
286.323.570
10.859.503
4.383.592
110.321.422
1.455.653
149.512
2.148.904
129.318.586
15.927.780
441.701
2.371.563
18.202.351
36.943.395

58.420.965
89.562.703
81.098.351
9.225.036
15.325.515
5.434.335
259.066.905
137.234
259.204.139
10.727.815
4.095.775
136.972.581
1.099.393
98.006
152.993.570
15.211.280
467.398
368.300
15.313.875
31.360.853

452.585.551

443.558.562

SREDSTVA
Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe
Nekratkoročne finančne naložbe
Dana posojila
Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Nekratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo
Zaloge
Dana posojila
Poslovne in druge terjatve
Terjatve za davek od dohodka
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročna sredstva

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SKUPAJ SREDSTVA

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči deleži
Kapital
Odloženi prihodki
Rezervacije
Posojila
Druge finančne obveznosti
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Nekratkoročne obveznosti
Posojila
Druge finančne obveznosti
Obveznosti za davek od dohodka
Poslovne in druge obveznosti
Kratkoročne obveznosti
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI

27
28
29
30
31
32
20
33
34
35
36

*Vrednosti posameznih postavk za leto 2013 so prilagojene zaradi prerazvrstitve odvisne družbe Luka Koper
Pristan, d. o. o., iz postavke »Sredstva za prodajo«.
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4 KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV
(v evrih)

2014

2013*

Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

29.098.342

7.749.500

27.411.852
371.661

28.183.312
9.197.251

-9.040
932.347
-789.128
-1.920.883
3.960.476
-615.896
2.858.987
61.298.718

-19.806
18.787
-960.228
7.062.898
-539.180
-1.111.277
49.581.257

-1.089.487
-463.957
3.070.887
693.070
760.758

-1.923.765
-1.217.139
2.770.509
189.568

64.269.988

49.400.430

316.760
1.158.651
81.889
3.155.457
-29.958.975
-4.015.255

250.438
1.310.725
828.120
4.361.472
-14.825.864
-925.448

-29.261.473

-9.000.557

-3.961.143
280.000
-10.750.000
-15.516.796
-42.626
-2.240.000

-4.439.040
20.165.000
15.586.803
-3.243.917
-64.591.379
31.843
-2.354.687

-32.230.565

-38.845.377

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

3.162.841

1.608.345

Denarni izid v obdobju

2.777.950

1.554.496

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

5.940.791

3.162.841

Prilagoditve za:
Amortizacija
Odpisi vrednosti in izgube pri prodaji nepremičnin, naprav, opreme in naložbenih nepremičnin
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih
nepremičnin
Popravek vrednosti terjatev
Odprava rezervacij
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Pripoznani rezultat pridruženih družb po kapitalski metodi
Davek iz dobička in prihodki (odhodki) iz naslova odloženih davkov
Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih kratkoročnih sredstev in davki
Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij
Sprememba poslovnih terjatev
Sprememba zalog
Sprememba poslovnih obveznosti
Sprememba rezervacij in dolgoročno razmejenih prihodkov
Davek od dobička
Denarni tok iz poslovanja
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejete obresti
Prejete dividende
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev
Prejemki od prodaje, zmanjšanja finančnih naložb in danih posojil
Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev
Izdatki za nakup finančnih naložb in povečanje danih posojil
Denarni tok iz naložbenja
Denarni tokovi pri financiranju
Plačane obresti
Prejemki pri prejetih nekratkoročnih posojilih
Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih
Izdatki za vračilo nekratkoročnih posojil
Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil
Sprememba kapitala
Izplačane dividende
Denarni tok iz financiranja

*Vrednosti posameznih postavk za leto 2013 so prilagojene zaradi prerazvrstitve odvisne družbe Luka Koper
Pristan, d. o. o., iz postavke »Sredstva za prodajo«.
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5 KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA
Leto 2014

(v evrih)

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve
iz dobička

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
leta

Skupaj kapital
lastnikov
obvladujočih
deležev

Presežek iz
prevrednotenja

Kapital
neobvladujočih
deležev

Skupaj
kapital

Stanje na dan 31. decembra 2013

58.420.965

89.562.703

18.765.117

62.333.234

15.325.515

5.434.336

9.225.036

259.066.906

137.234

259.204.140

Stanje na dan 1. januarja 2014

58.420.965

89.562.703

18.765.117

62.333.234

15.325.515

5.434.336

9.225.036

259.066.906

137.234

259.204.140

Izplačilo dividend

-

-

-

-

-2.240.000

-

-

-2.240.000

-

-2.240.000

Druge spremembe lastniškega kapitala

-

-

-

-63.146

-

-

-63.146

20.520

-42.626

-

-

-

-

-2.303.146

-

-

-2.303.146

20.520

-2.282.626

-

-

-

-

-

29.092.600

-

29.092.600

5.742

29.098.342

-

-

-

-

-

-

1.448.493

1.448.493

-

1.448.493

-

-

-

-

-629.216

-629.216

-

-629.216

-

-

-

-

-

-

-515.563

-515.563

-

-515.563

-

-

-

-

-

29.092.600

303.714

29.396.314

5.742

29.402.056

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora

-

-

-

13.224.208

-13.224.208

-

-

-

-

Razporeditev preostalega dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

-

-

-

5.434.335

-5.434.335

-

-

-

-

-

-

-

13.224.208

5.434.335

-18.658.543

-

-

-

-

58.420.965

89.562.703

18.765.117

75.557.442

18.456.704

15.868.393

9.528.750

286.160.074

163.496

286.323.570

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z
lastniki

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb, zmanjšane za davek
Spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov
za varovanje pred tveganjem, zmanjšane za davek
Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube, zmanjšane za
davek

Premiki v kapitalu

Stanje na dan 31. decembra 2014
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Leto 2013
Čisti
poslovni
Presežek iz
izid leta prevrednotenja

Kapital
neobvladujočih
deležev

Skupaj
kapital

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Stanje na dan 31. decembra 2012

58.420.965

89.562.703

18.877.761

60.027.111

10.845.942

6.715.086

4.750.559

249.200.127

128.192

249.328.319

Stanje na dan 1. januarja 2013

58.420.965

89.562.703

18.877.761

60.027.111

10.845.942

6.715.086

4.750.559

249.200.127

128.192

249.328.319

Izplačilo dividend

-

-

-

-

-2.380.000

-

-

-2.380.000

-

-2.380.000

Druge spremembe lastniškega kapitala

-

-

-

31.843

-

-

31.843

-

31.843

-

-

-

-

-2.348.157

-

-

-2.348.157

-

-2.348.157

-

-

-

-

-

7.740.458

-

7.740.458

9.042

7.749.500

-

-

-

-

-

-

3.590.143

3.590.143

-

3.590.143

-

-

-

-

-

-

917.500

917.500

-

917.500

-

-

-

-

-

-

-33.166

-33.166

-

-33.166

-

-

-

-

-

7.740.458

4.474.477

12.214.935

9.042

12.223.977

Razporeditev preostalega dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala

-

-

-

-

6.715.086

-6.715.086

-

-

-

-

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora

-

-

-

2.306.123

-

-2.306.123

-

-

-

-

Druge spremembe v kapitalu

-

-

-112.644

-

112.644

-

-

-

-

-

-

-

-112.644

2.306.123

6.827.730

-9.021.209

-

-

-

-

58.420.965

89.562.703

18.765.117

62.333.234

15.325.515

5.434.335

9.225.036

259.066.905

137.234

259.204.139

(v evrih)

Preneseni
čisti
poslovni izid

Skupaj kapital
lastnikov
obvladujočih
deležev

Druge
rezerve
iz dobička

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z
lastniki

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih naložb,
zmanjšane za davek
Spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov za
varovanje pred tveganjem, zmanjšane za davek
Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube, zmanjšane za
davek

Premiki v kapitalu

Stanje na dan 31. decembra 2013
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6 SESTAVA SKUPINE LUKA KOPER
V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Luka Koper za leto, ki se je končalo 31. 12. 2014, so
vključeni računovodski izkazi obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., izkazi odvisnih družb in pripadajoči
rezultati pridruženih in skupaj obvladovanih družb.
Odvisne družbe, vključene v konsolidirane izkaze:






Luka Koper INPO, d. o. o., 100 %
Adria Terminali, d. o. o., 100 %
Luka Koper Pristan, d. o. o., 100 %
TOC, d. o. o., 68,13 %

Skupaj obvladovane in pridružene družbe, vključene v konsolidirane izkaze:






Adria Transport, d. o. o., 50 %
Adria-Tow, d. o. o., 50 %
Adriafin, d. o. o., 50 %
Avtoservis, d. o. o., 49 %

Družbe, ki niso vključene v konsolidirane izkaze na dan 31. 12. 2014:






Logis Nova, d. o. o., 100 %
Adria Investicije, d. o. o., 100 %
Golf Istra, d. o. o. – v stečaju, 20 % (v stečajnem postopku z dne 9. oktobra 2014)
Adriasole, d. o. o. – v stečaju, 98 % (v stečajnem postopku z dne 28. februarja 2014)

Naložbe v družbe Luka Koper Pristan, d. o. o., Adria Investicije, d. o. o., in Logis Nova, d. o. o., so bile
v izkazu finančnega položaja družbe Luka Koper, d. d., za leto 2014 zaradi neizpolnjevanja sodil za
razvrstitev med sredstva za prodajo prerazporejene iz postavke »Sredstva za prodajo« na postavko
»Nekratkoročne finančne naložbe«. Zaradi prerazvrstitve so bili prilagojeni primerjalni podatki v izkazu
finančnega položaja Skupne Luka Koper na dan 31. 12. 2013. Družba Luka Koper Pristan, d. o. o., se
konsolidira po metodi popolne konsolidacije. Družbi Adria Investicije, d. o. o., in Logis Nova, d. o. o.,
nista bili vključeni v konsolidirane izkaze, ker za pošteno predstavitev finančnega položaja skupine
nista pomembni, saj poslujeta v zelo omejenem obsegu.
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7 POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
a) Podlage za pripravo računovodskih izkazov
Poročajoča družba
Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem, s sedežem na Vojkovem nabrežju 38 v Kopru, v
Sloveniji, je obvladujoča družba Skupine Luka Koper. Konsolidirani računovodski izkazi za leto, ki se je
končalo 31. 12. 2014, se nanašajo na Skupino Luka Koper, ki jo sestavljajo obvladujoča družba in
njene odvisne, skupaj obvladovane in pridružene družbe.
Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga, kar družba dopolnjuje z
vrsto storitev na blagu in drugih storitev ter tako strankam zagotavlja celovito logistično podporo.
Luka Koper, d. d., na podlagi koncesijske pogodbe skrbi za pristaniško infrastrukturo in njen razvoj.
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper so pripravljeni za leto, ki se je končalo 31. 12.
2014.
Izjava o skladnosti
Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde
(IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega
poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah.
Uprava družbe Luke Koper, d. d., je konsolidirane računovodske izkaze potrdila 31. 03. 2015.
Podlage za merjenje
Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri izvedenih
finančnih instrumentih in finančnih naložbah, ki so na razpolago za prodajo, pri katerih je upoštevana
poštena vrednost. Metode, uporabljene za merjenje poštene vrednosti, so opisane v pojasnilu
»Poštena vrednost«.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez stotinov, ki so funkcijska valuta
obvladujoče družbe.
Uporaba ocen in presoj
Skladno z MSRP poslovodstvo pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov poda ocene, presoje in
predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev ter obveznosti,
prihodkov in odhodkov. Ocene oblikujejo glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v
obračunskem obdobju. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo, zato ocene stalno preverjamo
in oblikujemo njihove popravke.
Slabitev finančnih instrumentov in nefinančnih sredstev
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj močno vplivajo na zneske v računovodskih
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izkazih, so bili uporabljeni pri presoji vrednosti nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih
nepremičnin, pri vrednotenju naložb v odvisne, pridružene in druge družbe ter pri pripoznavanju
terjatev za odložene davke.
Odloženi davki
Na osnovi ocene, da bo v prihodnosti na voljo dovolj razpoložljivega dobička, skupina oblikuje terjatve
za odložene davke iz naslova:





rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
slabitve finančnih naložb,
slabitve terjatev,
davčnih izgub.

Odložene terjatve za davek, ki so pripoznane iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in
odpravnine, se zmanjšujejo v ustreznih zneskih s koriščenjem oblikovanih rezervacij in povečujejo v
ustreznih zneskih glede na novo oblikovane rezervacije.
Glede na to, da slabitve finančnih naložb in terjatev ob oblikovanju niso davčno priznan odhodek, smo
oblikovali terjatve za odloženi davek v ustrezni višini. Terjatve za odloženi davek bodo realizirane ob
odtujitvi teh naložb ali odpravi finančne naložbe oziroma finančnega instrumenta in ob dokončnem
odpisu terjatev.
Davčna stopnja, uporabljena za izračun višine odbitnih začasnih razlik, je 17 odstotkov in je bila ista
kot v letu 2013.
Izkazane obveznosti za odložene davke izhajajo iz začasnih obdavčljivih razlik pri prevrednotenju za
prodajo razpoložljivih finančnih naložb (po pošteni vrednosti neposredno v kapitalu) na višjo vrednost,
medtem ko so iz naslova prevrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih naložb na nižjo vrednost
izkazane terjatve za odloženi davek.
Na dan poročanja se preveri višina izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi davek. Če podjetje ne
razpolaga z zadostnim razpoložljivim dobičkom, se izkazana vrednost terjatev za odloženi davek
ustrezno zmanjša.
Rezervacije
Poslovodstvo potrdi vsebino in višino oblikovanih rezervacij:



za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna,
za prejete tožbe in odškodnine na podlagi presoje za pripoznanje.
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8 POVZETEK
RAZKRITJA

POMEMBNIH

RAČUNOVODSKIH

USMERITEV

IN

Uporabljene računovodske usmeritve
Računovodske usmeritve, navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, ki
so prikazana v konsolidiranih računovodskih izkazih.
Družbe v Skupini Luka Koper uporabljajo enotne računovodske usmeritve, ki so bile po potrebi
spremenjene in prilagojene usmeritvam skupine.
Podlaga za konsolidacijo
Odvisne družbe

Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje obvladujoča družba. Obvladovanje obstaja, ko ima
obvladujoča družba možnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje
koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upoštevata obstoj in učinek morebitnih
glasovalnih pravic, ki jih je trenutno moč uveljaviti oziroma zamenjati. Računovodski izkazi odvisnih
družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do
datuma, ko preneha.
Skupaj obvladovane in pridružene družbe

Pridružene družbe so družbe, v katerih ima skupina pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove
finančne in poslovne usmeritve. Skupaj obvladovane družbe so družbe, katerih gospodarska delovanja
so pod skupnim obvladovanjem skupine in ki so nastale na podlagi pogodbenega sporazuma, po
katerem so potrebne soglasne finančne in poslovne odločitve. Naložbe v pridružene in skupaj
obvladovane družbe se ob začetnem pripoznanju merijo po nabavni vrednosti, nato pa se
obračunavajo po kapitalski metodi. Konsolidirani računovodski izkazi skupine zajemajo delež skupine v
dobičkih in izgubah skupaj obvladovanih družb, izračunan po kapitalski metodi po opravljeni uskladitvi
računovodskih usmeritev od datuma, ko se pomemben vpliv začne, do datuma, ko se konča. Če je
delež skupine v izgubah pridružene družbe ali skupaj obvladovane družbe večji od njenega deleža, se
knjigovodska vrednost deleža skupine zmanjša na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se preneha
pripoznavati.
Posli, izvzeti iz konsolidacije

Iz konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, nerealizirani dobički in izgube oziroma
prihodki in odhodki, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine. Nerealizirane izgube se izločijo na enak način
kot dobički, pod pogojem, da obstaja dokaz o slabitvi.
Posli v tuji valuti
Posle, izražene v tuji valuti, skupina preračuna v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne
banke na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti na dan bilance stanja, se
preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, veljavnem na zadnji
dan obračunskega obdobja. Tečajne razlike pripoznamo v izkazu poslovnega izida.
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Nepremičnine, naprave in oprema
Pri merjenju nepremičnin, naprav in opreme skupina uporablja model nabavne vrednosti. Sredstvo se
izkazuje po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve. Način in uporabljene metode vrednotenja sredstev zaradi oslabitve so opisani
v nadaljevanju pod naslovom »Oslabitev nefinančnih sredstev«. Nabavna vrednost nepremičnin,
naprav in opreme je ustreznik denarne cene na dan pripoznanja.
Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, so obravnavani kot posamezna
sredstva, ki se amortizirajo v ocenjeni dobi koristnosti.
Zemljišča obravnavamo ločeno in se ne amortizirajo.
Stroški izposoje
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v
pripravi, povečujejo nabavno vrednost takega sredstva. Usredstvovanje stroškov izposojanja kot dela
nabavne vrednosti sredstva v pripravi se začne, ko nastanejo izdatki za sredstvo, ko nastanejo stroški
izposojanja in ko se začnejo dejavnosti, ki so potrebne za pripravo sredstva za nameravano uporabo
ali prodajo.
Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki, nastali v zvezi z nadomestitvijo posameznega dela nepremičnin, naprav in opreme,
povečujejo njegovo nabavno vrednost po načelu pripoznanja. Nadomeščeni del se preneha
pripoznavati. Drugi kasnejši izdatki v zvezi z nepremičnino, napravo in opremo povečajo njeno
nabavno vrednost, če je verjetno, da bodo njene prihodnje gospodarske koristi večje v primerjavi s
prvotno ocenjenimi. Vsi ostali izdatki se pripoznajo kot odhodek ob nastanku.
Amortizacija
Znesek amortizacije v vsakem obdobju skupina pripozna v poslovnem izidu. Sredstvo se začne
amortizirati, ko je razpoložljivo za uporabo. Nepremičnine, naprave in oprema se amortizirajo po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju ocenjene dobe koristnosti vsake
posamezne nepremičnine, naprave in opreme. Uporabljena metoda amortiziranja se preveri na koncu
vsakega poslovnega leta. Preostalo vrednost sredstva praviloma upoštevamo le pri pomembnih
postavkah, pri čemer se upoštevajo tudi stroški likvidacije nepremičnine, naprave in opreme.
Zemljišča, sredstva v pridobivanju, nekratkoročna sredstva, razvrščena v skupino (za odtujitev) za
prodajo, in umetnine se ne amortizirajo.

Sredstvo
Gradbeni objekti
Transportna in prekladalna oprema
- lokomotive
- viličarji, nakladalci
Računalniška oprema
Druga oprema
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1,5–6 %
5,6–20 %
10–15 %
12,5 %
20–25 %
10–25 %

2013
1,5–6 %
5,6–20 %
10–15 %
12,5 %
20–25 %
10–25 %
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Odprava pripoznanja
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posamezne nepremičnine, naprave in opreme skupina odpravi ob
odtujitvi ali če od njene uporabe ali odtujitve ne pričakujemo prihodnjih gospodarskih koristi. Dobički
ali izgube iz odtujitve posamezne nepremičnine, naprave in opreme se določijo kot razlika med
prihodki iz odtujitve in knjigovodsko vrednostjo ter se vključijo v poslovni izid.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno osnovno sredstvo se na začetku pripozna po nabavni vrednosti. Po začetnem
pripoznanju se izkazujejo neopredmetena sredstva po njihovi nabavni vrednosti, zmanjšani za
amortizacijski popravek vrednosti in izgube zaradi oslabitve.
Amortizacija
Amortizacija se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo, to pomeni, ko je na kraju in v stanju,
ki sta potrebna za načrtovano delovanje.
Neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja v obdobju koristnosti sredstva. Vsa neopredmetena sredstva
imajo končno dobo koristnosti.
Dobo in metodo amortiziranja za neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se pregleda
najmanj konec vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti sredstva razlikuje od
prejšnjih ocen, se dobo amortiziranja ustrezno spremeni.
Doba koristnosti neopredmetenega sredstva, ki izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne
presega dobe pogodbenih ali drugih pravnih pravic, lahko pa je krajša, odvisno od obdobja, v katerem
se pričakuje, da bomo sredstvo uporabljali. Ocenjena doba koristnosti za druga neopredmetena
sredstva je 10 let (povprečne uporabljene amortizacijske stopnje so podane v spodnji tabeli).
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne premoženjske
pravice

2014

2013

10–20 %

10–20 %

Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine ima skupina v lasti, da bi nam prinašale najemnino ali povečevale vrednost
dolgoročne naložbe. Za merjenje naložbenih nepremičnin uporabljamo model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
ocenjene dobe koristnosti posameznega sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo. V najem dani objekti
so razdeljeni na sestavne dele glede na ocenjeno dobo koristnosti. Povprečne uporabljene
amortizacijske stopnje naložbenih nepremičnin so sledeče:
Naložbene nepremičnine
Zgradbe
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2014

2013

1,5–6 %

1,5–6 %
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Finančne naložbe v povezana podjetja
Finančne naložbe v odvisne, pridružene, skupaj obvladovane in druge družbe skupina vrednoti po
nabavni vrednosti. Skupina na vsak dan bilance stanja oceni, ali obstajajo kakšni nepristranski dokazi
o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Oslabitev naložb se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Finančni instrumenti
Finančni instrumenti so razvrščeni v razrede, kot sledi:
1.
2.
3.
4.

finančni instrumenti, vodeni po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
posojila in terjatve,
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Posojila in terjatve

Dana in prejeta posojila ter terjatve skupina pripozna na datum poravnave in meri po odplačni
vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti.
Terjatve iz poslovanja
V poslovnih knjigah se ločeno evidentira dolgoročne in kratkoročne terjatve do kupcev. Terjatve za
obresti od omenjenih terjatev se izkazujejo zabilančno. Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz
poslovanja so na začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz pogodb ali ustreznih knjigovodskih listin.
Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev
Za zapadle terjatve do kupcev in zapadle terjatve iz naslova zamudnih obresti, ki so starejše od 180
dni, se oblikujejo popravki vrednosti v celotni višini terjatve, za posebne vrste terjatev pa v določenih
primerih individualno, na podlagi presoje. Popravki vrednosti terjatev do podjetij, v katerih je uveden
stečajni ali likvidacijski postopek, se oblikujejo v celotni višini (100 odstotkov) terjatve, takoj ko se
ugotovi, da se je postopek začel.
Izgube zaradi oslabitve bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami.
Dana posojila
Dana posojila skupina na začetku pripozna po pošteni vrednosti. Po začetnem pripoznanju jih skupina
izkazuje po njihovi odplačni vrednosti ob upoštevanju metode veljavnih obresti. Glede na ročnost so
na datum poravnave dana posojila razvrščena med nekratkoročna oziroma kratkoročna sredstva. S
ciljem obvladovanja kreditnega tveganja se glede na boniteto posojilojemalca določita ročnost posojila
ter način poravnave, zavarovana z običajnimi instrumenti zavarovanja (na primer: bianko menice,
zastava vrednostnih papirjev in drugih (ne)premičnin, možnost enostranskega pobota medsebojnih
obveznosti ipd.). Ob morebitnem neizpolnjevanju zapadlih pogodbenih obveznosti posojilojemalca
pristopimo k unovčitvi instrumentov zavarovanja oziroma k oblikovanju slabitve naložbe, če je sprožen
sodni postopek.
Prejeta posojila
Prejeta posojila skupina na začetku pripozna po pošteni vrednosti, po začetnem pripoznanju pa po
njihovi odplačni vrednosti ob upoštevanju metode veljavnih obresti. V strukturi prejetih posojil
prevladujejo bančna posojila z odplačilom glavnice ob zapadlosti posojilne pogodbe. Glede na ročnost
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so prejeta posojila ob pripoznanju uvrščena med nekratkoročne oziroma kratkoročne finančne
obveznosti. Na zadnji dan leta so vse finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu,
prenesene med kratkoročne finančne obveznosti. Prejeta posojila so zavarovana z bianko menicami in
finančnimi zavezami, eno posojilo pa s terjatvami.
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Med finančna sredstva, ki so na razpolago za prodajo, so uvrščene naložbe v kapitalske vrednostnice.
Ob začetnem pripoznanju se jih izmeri po pošteni vrednosti, h kateri smo prišteli še stroške posla, ki
izhajajo iz nakupa finančnega sredstva. Za pošteno vrednost se upošteva tržno oblikovano vrednost,
kot je zaključni borzni tečaj delnice ali objavljena dnevna vrednost enote premoženja vzajemnega
sklada. Spremembe poštene vrednosti skupina pripozna v drugem vseobsegajočem donosu znotraj
kapitala. Za razknjiževanje delnic se upošteva metodo povprečnih cen. Pri odpravi pripoznanja skupina
dobičke oziroma izgube prenese v poslovni izid. Pri obračunavanju nakupa in prodaje se uporablja
datum trgovanja.
Vse ostale finančne naložbe, za katere ni delujočega trga in katerih poštene vrednosti ni mogoče
zanesljivo izmeriti, skupina meri po nabavni vrednosti.
Sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo
V to skupino se razvrstijo nekratkoročna sredstva, nepremičnine, naprave in oprema
sredstva nekratkoročne narave, katerih knjigovodska vrednost bo poravnana predvsem
naslednjih dvanajstih mesecih. Obdobje zaključka prodaje se lahko podaljša na več kot
zamik povzročijo dogodki in okoliščine, na katere skupina ne more vplivati, obstajajo
dokazi, da dosledno uresničuje načrt prodaje sredstva.

ter finančna
s prodajo v
eno leto, če
pa zadostni

Sredstva ob prerazvrstitvi v skupino »Sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo« merimo po
knjigovodski ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer vedno po tisti, ki je nižja.
Morebitne izgube zaradi zmanjšanja poštene vrednosti se takoj pripoznajo v poslovnem izidu.
Zaloge
Zaloge materiala skupina vrednoti po nabavni vrednosti ali čisti tržni vrednosti, in sicer po manjši
izmed njiju. Količinska enota zaloge materiala se ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna
cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive
nakupne dajatve se doda tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se
zmanjša za dobljene popuste. Skupina za zmanjševanje količin materiala v zalogi uporablja metodo
tehtanih povprečnih cen. Drobni inventar, dan v uporabo, skupina takoj prenese med stroške. Zaloge
se zaradi okrepitve ne prevrednotijo.
Denar
Med denarna sredstva spadajo denar v blagajni in vloge na vpogled na računih ter bančni depoziti na
odpoklic ali z rokom vezave do treh mesecev.
Izpeljani finančni instrumenti
Skupina ne izdaja izpeljanih finančnih instrumentov za namen trgovanja. Izvedeni finančni instrumenti
se uporabljajo za varovanje izpostavljenosti družbe pred tveganji, ki izhajajo iz dejavnosti financiranja
in investiranja. Izvedeni finančni instrumenti se izkažejo po pošteni vrednosti. Način pripoznanja
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dobičkov ali izgub iz spremembe poštene vrednosti je odvisen od vrste varovanja pred tveganjem
oziroma od tega, ali gre za računovodsko varovanje pred tveganjem ali ne. Skupina uporablja
izvedene finančne instrumente izključno za računovodsko varovanje pred tveganji. Pri računovodskem
varovanju pred tveganjem se dobički ali izgube zaradi spremembe poštene vrednosti pripoznajo tako,
da se del dobička ali izgube iz instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno
varovanje pred tveganjem, pripozna v drugem vseobsegajočem donosu. Ko predvideni posel postane
sredstvo ali obveznost, se kumulativni znesek dobička ali izgube iz kapitala prenese in upošteva v
začetnem merjenju stroškov pridobitve ali druge knjigovodske vrednosti sredstva ali obveznosti.
Neučinkoviti del varovanja se takoj izkaže v izkazu poslovnega izida.
Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe Luka Koper, d. d., je razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih delnic, ki se
glasijo na ime in so prosto prenosljive.
Dividende
Dividende se v računovodskih izkazih družbe pripoznajo, ko je sprejet sklep skupščine delničarjev o
izplačilu dividend.
Odkup lastnih delnic
V letu 2014 skupina ni trgovala z lastnimi delnicami.
Odobreni kapital
Na dan 31. 12. 2014 skupina ni imela odobrenega kapitala.
Rezervacije
Rezervacije za tožbe in odškodnine
Skupina oblikuje rezervacije za prejete tožbe in odškodnine, ki so povezane z domnevnimi kršitvami
pri poslovanju. Oblikovanje in višino rezervaciji določimo na podlagi naslednjih sodil:
o
o
o

ali ima skupina sedanjo obvezo (pravno ali posredno), ki je posledica preteklega
dogodka;
verjetnost, da bo pri poravnavi obveznosti (tožbe) potreben odtok (rezervacija se
pripozna, če je verjetnost velika);
možnost zanesljive ocenitve obveze.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Skladno s podjetniško kolektivno pogodbo in zakonskimi predpisi je skupina dolžna obračunati in
izplačati jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvi. Za izmero teh zaslužkov skupina uporablja
vrednotenje aktuarske obveznosti v skladu s pričakovano rastjo plač od dneva vrednotenja do
predvidene upokojitve zaposlene osebe. To pomeni vračunavanje zaslužkov sorazmerno z opravljenim
delom. Ocenjena obveznost je pripoznana v višini sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov.
Pri merjenju ocenimo tudi predvideno povišanje plač in fluktuacijo zaposlenih.
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Na osnovi aktuarskega izračuna skupina pripozna nerealizirane aktuarske dobičke ali izgube tekočega
leta za odpravnine v drugem vseobsegajočem donosu v kapitalu, stroške sprotnega službovanja in
stroške obresti pa v izkazu poslovnega izida. Za jubilejne nagrade v izkazu poslovnega izida
prikazujemo tako stroške sprotnega službovanja in stroške obresti kot aktuarske dobičke ali izgube.
Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na
aktuarskem izračunu na dan 31. 12. 2014, v katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke:
•
•
•
•
•
•

trenutno veljavna višina odpravnin in jubilejnih nagrad,
0,72-odstotna neto rast plač,
povprečna inflacija od novembra 2013 do oktobra 2014,
smrtnost na osnovi tablic umrljivosti iz leta 2007 za slovensko populacijo,
1,9-odstotna diskontna stopnja,
fluktuacija zaposlenih: 1 odstotek.

Vzdrževanje pristaniške infrastrukture
Družba Luka Koper, d. d., skladno s koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo ter potrjenimi sodili s
strani Republike Slovenije oblikuje dolgoročno razmejene prihodke gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja pristaniške infrastrukture v višini, ki ustreza višini presežka prihodkov iz naslova
pristaniških pristojbin nad stroški gospodarske javne službe. V primeru presežka stroškov nad prihodki
iz naslova pristaniških pristojbin se v višini presežka odpravijo dolgoročno razmejeni prihodki.
Finančne obveznosti
Prejeta posojila skupina ob začetnem pripoznanju izkazuje po pošteni vrednosti, zmanjšani za
pripadajoče stroške posla. Razliko med izvirno in odplačno vrednostjo skupina izkazuje v izkazu
poslovnega izida v obdobju odplačevanja posojila, pri čemer se uporablja metodo efektivne obrestne
mere.
Poslovne obveznosti
Med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi skupina izkazuje prejete varščine za najete poslovne
prostore. Med kratkoročnimi obveznostmi so ločeno izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
države in zaposlenih. Med drugimi poslovnimi obveznostmi skupina izkazuje kratkoročno odložene
stroške oziroma odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Davek od dobička
Davek od dobička skupina obračunava skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb. Osnova
za obračun davka od dohodka je bruto dobiček, povečan za davčno nepriznane stroške in zmanjšan za
zakonsko dovoljene olajšave. Od tako dobljene osnove je obračunana obveznost za davek od dohodka
pravnih oseb. Uporabljena stopnja davka za leto 2014 in za primerjalno leto 2013 je 17 odstotkov.
Odloženi davki
Z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja skupina obračuna tudi
odložene davke. Te izkazuje kot odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek. Pri
obračunavanju odloženih davkov uporabi metodo obveznosti po bilanci stanja. Knjižno vrednost
sredstev in obveznosti skupina primerja z njihovo davčno vrednostjo, razliko med obema vrednostma
pa opredeli kot stalno ali začasno razliko. Začasne razlike smo razdelili na obdavčljive in odbitne.
Obdavčljive začasne razlike so povečale obdavčljive zneske in odložene davčne obveznosti. Odbitne
začasne razlike pa so zmanjšale obdavčljive zneske in povečale odložene davčne terjatve.
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica
pobotati odmerjene terjatve za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter če so
odloženi davki vezani na isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
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Čisti dobiček na delnico
Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico se izračuna tako, da se čisti poslovni izid poslovnega
leta deli s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic.
Prihodki
Poslovni prihodki
Prihodki iz opravljenih storitev
Poslovne prihodke skupina pripozna, ko upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku in jih je mogoče zanesljivo izmeriti.
Pri pripoznavanju prihodkov iz opravljenih storitev se uporablja metodo odstotka dokončanosti del na
dan bilance stanja. Po tej metodi se pripoznajo prihodki v obračunskem obdobju, v katerem so storitve
opravljene. Skupina razkriva zneske vsake pomembne vrste prihodkov, pripoznanih v obdobju, ter
dosežene prihodke na domačih in tujih trgih. Prihodki na domačem trgu so prihodki, doseženi v
Sloveniji; tuji trg predstavljajo države EU in tretje države.
Prihodki od najemnin
Skupina zajema pretežno prihodke od naložbenih nepremičnin, to je gradbenih objektov in zemljišč, ki
jih dajemo v poslovni najem. Skupina prihodke od najemnin uvršča med poslovne prihodke.
Drugi prihodki
Med drugimi prihodki se izkazujejo prevrednotovalni poslovni prihodki pri prodaji nepremičnin, naprav
in opreme, subvencije, donacije, prejete odškodnine in ostali prihodki. Državne in druge subvencije,
prejete za kritje stroškov, so pripoznane strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo
zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. Ostali prihodki se pripoznajo, ko upravičeno
pričakujemo, da bodo vodili do prejemkov.
Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki vključujejo prihodke od obresti na dana posojila, prihodke od dividend, prihodke od
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev in prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.
Prihodke od obresti skupina pripozna ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere.
Prihodki od dividend so izkazani v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica do izplačila.
Finančni odhodki obsegajo stroške obresti za prejeta posojila, negativne tečajne razlike, izgube zaradi
oslabitve vrednosti finančnih sredstev, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja
in odobritev posojil se pripoznajo v izkazu poslovnega izida skozi celotno zapadlost posojila.
Odhodki – stroški
Stroški kot odhodki so pripoznani v obdobju, v katerem nastanejo. Razvrščamo jih v skladu z njihovo
naravo. Izkazujemo jih in razkrivamo po naravnih vrstah. Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje
gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem
dolga, in če je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Oslabitev sredstev
Oslabitev nefinančnih sredstev
Če obstaja znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno, se oceni njegovo nadomestljivo vrednost v
skladu z MRS 36. Če ni mogoče oceniti nadomestljive vrednosti sredstva, skupina ugotovi
nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada. Slabitev se izkaže v izkazu
poslovnega izida. Izgube zaradi oslabitve je treba odpraviti, če so se spremenile ocene, uporabljene za
ugotovitev nadomestljive vrednosti sredstev. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do
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katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila
ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana
izguba zaradi oslabitve. Odprava izgube se pripozna kot prihodek v poslovnem izidu.
Oslabitev finančnih sredstev
Na datum vsakega poročanja skupina opravi preizkus ocene slabitve finančnih naložb po izbranih
kriterijih, opredeljenih v pravilniku o računovodstvu, da bi se ugotovilo, ali obstajajo nepristranski
dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če taki razlogi obstajajo, pristopi k izračunu višine
vrednosti izgube zaradi oslabitve.
Če se presodi, da je treba opraviti slabitev pri finančnih naložbah, izkazanih po odplačni vrednosti, se
znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in sedanjo vrednostjo
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po izvirni efektivni obrestni meri. Vrednost
izgube pripoznamo v poslovnem izidu. Če razlogi za slabitev finančne naložbe prenehajo obstajati, je
razveljavitev slabitve finančne naložbe, izkazane po odplačni vrednosti, pripoznana v poslovnem izidu.
Če skupina pri finančnih naložbah v odvisne, pridružene, skupaj obvladovane in druge družbe,
izkazanih po nabavni vrednosti, presodi, da je treba opraviti slabitev, morebitno izgubo izmeri kot
razliko med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih
prihodnjih denarnih tokov (ali po kateri drugi metodi), razobrestenih po trenutni tržni donosnosti za
podobna finančna sredstva, in jo kot prevrednotovalni finančni odhodek pripozna v poslovnem izidu.
Izkaz vseobsegajočega donosa
V izkazu vseobsegajočega donosa so prikazani čisti poslovni izid ter drugi vseobsegajoči donosi, vanj
pa so vključene postavke, ki bodo v prihodnje razporejene v izkaz poslovnega izida, ter postavke, ki v
prihodnje ne bodo pripoznane v izkazu poslovnega izida, kakor zahtevajo ali dovoljujejo drugi MSRP.
Izkaz denarnih tokov
V skupini se poroča o denarnih tokovih iz poslovanja po posredni metodi na podlagi postavk v bilanci
stanja z dne 31. 12. 2014 in 31. 12. 2013, izkaza poslovnega izida za leto 2013 ter dodatnih podatkov,
ki so potrebni za prilagoditev odtokov in pritokov.
Izkaz sprememb lastniškega kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu (celoto
prihodkov in odhodkov ter transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki), vključno z uporabo čistega
poslovnega izida. Vključen je izkaz vseobsegajočega donosa, ki čisti dobiček tekočega obdobja
povečuje za vse prihodke in odhodke, ki smo jih neposredno pripoznali v kapitalu.
Upravljanje tveganj
Družbe v skupini spremljajo tveganja in jih skušajo obvladovati na vseh ravneh poslovanja. Pri
ocenjevanju tveganj upoštevajo različne dejavnike. Ustrezno upravljanje tveganj se zagotavlja z
njihovim pravočasnim prepoznavanjem in obvladovanjem ter z usmeritvami in politikami,
opredeljenimi v dokumentih celovitega sistema vodenja.
Poslovanje skupine je izpostavljeno strateškim, poslovnim in finančnim tveganjem, ki so močno
odvisna od tržnih zakonitosti, kar zahteva njihovo aktivno spremljanje. Identifikacija tveganj je
zapisana v poslovnem poročilu v poglavju Upravljanje tveganj. Poleg strateških in poslovnih tveganj se
skupina srečuje tudi s finančnimi tveganji, med katerimi so najpomembnejša tveganje spremembe
poštene vrednosti, obrestno, likvidnostno, valutno in kreditno tveganje ter tveganje ustrezne
kapitalske sestave. Kako skupina ugotavlja in obvladuje finančna tveganja, je razkrito v pojasnilu št.
38: Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj.
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Odseki
Skupina za zunanje poročanje ne prikazuje poslovanja po odsekih, ker njen osnovni segment
pristaniška dejavnost predstavlja znotraj skupine 94 odstotkov vseh poslovnih prihodkov.
Na novo sprejeti standardi in pojasnila
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in med pripravo letnih
računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2014 niso bili upoštevani:
MRS 19 – Zaslužki zaposlencev: Prispevki zaposlenih
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 2. 2015. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem
datumom je dovoljena.
Spremembe so pomembne zgolj za programe z določenimi zaslužki 1 oziroma za izpolnjevanje zahtev,
ki se nanašajo na prispevke zaposlenih ali tretjih oseb. Gre za prispevke, ki:
 jih določajo formalne določbe programa,
 so povezani z opravljeno storitvijo in
 so neodvisni od števila let delovne dobe.
V primeru, da so ta merila izpolnjena, jih skupina lahko (ni pa nujno) upošteva kot zmanjšanje
stroškov službovanja v obdobju, ko je bila zadevna storitev opravljena.
Skupina predvideva, da bo dopolnilo na dan prve uporabe vplivalo na računovodske izkaze, saj
skupina pripoznava prispevke, plačane za zaposlene in tretje osebe v program z določenimi zaslužki,
kot zmanjšanje stroškov službovanja v obdobju, ko je zadevna storitev opravljena, in jih ne vključi v
obračun tekočih stroškov dela oziroma obvezo za določene zaslužke.
OPMSRP 21 Dajatve
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 17. 6. 2014. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred
tem datumom je dovoljena.
Pojasnilo daje smernice glede opredelitve obvezujočega dogodka, na podlagi katerega nastane
obveznost, ter določitve časovnega okvirja za pripoznanje obveznosti plačila dajatve.
V skladu s pojasnilom je obvezujoči dogodek tisti, ki sproži plačilo dajatve, kot je opredeljeno z
zakonodajo, obveznost plačila dajatve pa se pripozna ob nastanku tega dogodka.
Obveznost plačila dajatve se pripozna postopoma, če obvezujoči dogodek nastopi v določenem
časovnem obdobju.
Če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejavnosti (kot so najnižji znesek ustvarjenih
prihodkov ali prodaje ali proizvedenih izložkov), se ustrezna obveznost pripozna, ko je dosežen ta
najnižji prag dejavnosti.

1

Post-employment defined benefit plans or other long-term employee defined benefit plans

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /
Računovodsko poročilo
126

Letno poročilo Luka Koper 2014

Pojasnilo nadalje določa, da skupina nima posredne obveze plačati dajatve, ki se sproži s poslovanjem
v prihodnjem obdobju, če mora zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v navedenem
prihodnjem obdobju.
Skupina predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na računovodske
izkaze, saj ne zahteva spremembe računovodskih usmeritev glede dajatev.
MSRP 3 Poslovne združitve
Dopolnilo k MSRP 3 »Poslovne združitve« (posledično vključujejo spremembe ostalih standardov)
pojasnjuje, ko gre pri finančnem instrumentu za pogojno nadomestilo; v tem primeru se skladno z
MRS 32 instrument razvrsti kot obveznost ali kapital . Nadalje dopolnilo pojasnjuje, da je pogojno
nadomestilo, razvrščeno kot sredstvo ali obveznost, potrebno na dan poročanja meriti po pošteni
vrednosti.
Skupina nima pogojnih nadomestil v zvezi z nabavo odvisnih družb.
Poštena vrednost
Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ter finančnih
instrumentih za varovanje. Vse ostale postavke v računovodskih izkazih so predstavljene po nabavni
oziroma odplačni vrednost.
Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora skupina upoštevati zmožnost tržnega
udeleženca ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo prodajo
drugemu udeležencu na trgu, ki bo sredstvo uporabil v skrajni in najboljši meri.
Podjetje uporablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo
zadostni podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo
netržnih vhodnih podatkov.
Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjeni ali razkriti po pošteni vrednosti, so
razvrščeni v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podatkov, ki so pomembni
za merjenje celotne poštene vrednosti:
1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti,
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih,
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.
Za sredstva in obveznosti, ki so bili v računovodskih izkazih pripoznani že v predhodnih obdobjih,
skupina ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med ravnmi tako, da
ponovno preveri razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven vhodnih podatkov, ki so pomembni
za merjenje celotne poštene vrednosti.
Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe je predstavljena v pojasnilu št. 38.
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9 DODATNA POJASNILA KONSOLIDIRANEGA IZKAZA POSLOVNEGA
IZIDA
Pojasnilo 1.

Čisti prihodki od prodaje

(v evrih)
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
- storitev
- blaga in materiala
- najemnin
Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih
- storitev
- blaga in materiala
- najemnin
Čisti prihodki od prodaje
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Skupaj

Pojasnilo 2.

2014

2013

52.360.456
19.312
1.241.821

46.948.783
57.558
1.265.721

109.811.013
162.774

95.767.731
195.684

163.595.376

144.235.477

6.184

-

163.601.560

144.235.477

Drugi prihodki

(v evrih)

2014

2013

Drugi poslovni prihodki
Odprava rezervacij
Subvencije, dotacije in podobni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obv.
Drugi prihodki
Prejete odškodnine in kazni
Subvencije in drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
Ostali prihodki

3.112.300
750.219
2.263.857
98.224
61.287
36.937
1.406.574
516.881
686.717
202.976

2.503.663
493
2.372.408
130.762
19.806
110.956
1.383.609
376.328
1.002.253
5.028

Skupaj drugi prihodki

4.518.874

3.887.272

V letu 2014 je družba Luka Koper, d. d., odpravila oblikovane rezervacije zaradi ugodne rešitve tožbe
zoper družbo v višini 750.219 evrov. Subvencije, dotacije in podobni prihodki v višini 2.263.857 evrov
se skoraj v celoti nanašajo na družbo Luko Koper Inpo, d. o. o., in sicer na prihodke od črpanja
odstopljenih sredstev iz zadržanih prispevkov v višini 2.156.443 evrov.

Pojasnilo 3.

Stroški materiala

(v evrih)
Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški nadomestnih delov
Stroški energije
Stroški pisarniškega materiala
Ostali materialni stroški
Skupaj

2014

2013

1.300
2.411.522
4.009.900
6.993.042
136.935
350.901

11.995
3.837.386
2.576
6.845.301
150.491
385.465

13.903.600

11.233.214
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Pojasnilo 4.

Stroški storitev

(v evrih)
Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovanj
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklam in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
Stroški drugih storitev
Skupaj

2014

2013

20.274.065
291.150
5.473.217
696.855
362.446
582.405
1.168.195
1.181.103
345.388
11.143.349

19.350.191
160.289
6.916.196
751.637
367.631
521.904
1.054.910
1.143.427
277.637
9.750.710

41.518.173

40.294.532

Najvišjo postavko med stroški storitev predstavljajo stroški storitev pri opravljanju dejavnosti, med
katere sodijo storitve izvajalcev pristaniških storitev ter storitve, vezane na osnovno dejavnost
skupine. Pri stroških drugih storitev največje postavke predstavljajo stroški koncesijske dajatve v višini
5.248.716 evrov (leta 2013 so znašali 4.578.513 evrov), stroški informacijske podpore, ki v letu 2014
znašajo 2.947.573 evrov (leta 2013 so znašali 2.945.189 evrov) ter stroški komunalnih storitev v višini
983.683 evrov (leta 2013 so znašali 1.004.112 evrov).

Pojasnilo 5.

Stroški dela

(v evrih)
Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Delodajalčevi prispevki od prejemkov zaposlencev
Regres za letni dopust, povračila in drugi stroški
Skupaj

2014

2013

28.662.755
4.670.548
1.324.769
5.488.858
3.611.480

25.578.546
4.638.553
1.222.326
5.120.254
3.347.554

43.758.410

39.907.233

V letu 2014, in sicer v decembru, so zaposleni v družbah Luka Koper, d. d., Luka Koper INPO, d. o.
o., Luka Koper Terminali, d. o. o., in TOC, d. o. o., z izjemo članov uprave ter zaposlenih na podlagi
individualnih pogodb prejeli dodatno povprečno mesečno plačo (trinajsto plačo) iz naslova doseganja
načrtovane dodane vrednosti. Na podlagi določil in meril podjetniške kolektivne pogodbe ter izkazov
poslovnega izida so uprava družbe in oba reprezentativna sindikata podpisali dogovor, po katerem
vsem zaposlenim v družbi Luka Koper, d. d., pripada še dodatek na plačo za pozitivno rast dodane
vrednosti na zaposlenega za zadnji dve leti. Na podlagi dogovora je bil izveden poračun plač od 1. 7.
do 31. 12. 2014.
Zaposleni prejemajo plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) s strani delodajalca,
ki pokojninski načrt financira trinajsto leto.
V letu 2014 je znašal regres za letni dopust 789 evrov na zaposlenega, v letu 2013 pa 788 evrov.
V letu 2014 skupina ni imela odobrenih posojil zaposlenim na podlagi individualnih pogodb.
Člani uprave, poslovodstva družb in člani nadzornega sveta niso prejeli posojil.
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Povprečno število zaposlenih v Skupini Luka Koper po ravneh izobrazbe za leti
2014 in 2013

Raven izobrazbe

Povprečno
število
zaposlenih
2014
2
19
112
132
72
271
264
19
118

1
20
107
129
72
256
253
18
126

1.009

982

VIII/2
VIII/1
VII
VI/2
VI/1
V
IV
III
I–II
Skupaj

Povprečno
število
zaposlenih
2013

Pojasnilo 6. Amortizacija
(v evrih)
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija

zgradb
opreme in nadomestnih delov
drobnega inventarja
naložbenih nepremičnin
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Skupaj

2014

2013

12.001.758
14.678.061
25.571
88.053
618.409

11.951.690
15.423.935
129.617
84.255
593.815

27.411.852

28.183.312

V letu 2014 se amortizacijske stopnje niso spremenile. Edina izjema je bilo plovno sredstvo pri družbi
Luka Koper INPO d. o. o., katerega amortizacijska doba se je skrajšala, kar je stroške amortizacije za
leto 2014 povišalo za 138.902 evra.

Pojasnilo 7.

Drugi poslovni odhodki

(v evrih)
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NNO in NN
Rezervacije
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov
Donacije
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom z dajatvami
Štipendije dijakom in študentom
Drugi stroški in odhodki
Skupaj

2014

2013

932.347
107.447
744.073
5.357.176
159.609
38.124
7.368
2.100
799.129

148.307
9.197.251
1.146.602
5.302.733
96.870
59.383
6.453
2.100
343.046

8.147.373

16.302.745

V letu 2014 je bil skladno z računovodsko politiko oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini
932.347 evrov.
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Najpomembnejša postavka med dajatvami je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je leta
2014 znašalo 5.249.042 evrov, leta 2013 pa 5.198.779 evrov. Za donacije je skupina namenila
159.609 evrov, v predhodnem letu pa 96.870 evrov. Postavka rezervacije predstavlja stroške
oblikovanja dolgoročnih rezervacij za tožbe in odškodnine.

Pojasnilo 8.

Finančni prihodki in odhodki

(v evrih)

2014

2013

1.603.651

709.790

125.779

150.722

113.875
77.578

99.716
-

1.920.883

960.228

-62.577

-2.623.858

-8.894
-3.874.097

-9.490
-4.342.250

-303
-14.605

-27.599
-59.701

Skupaj finančni odhodki

-3.960.476

-7.062.898

Neto finančni izid

-2.039.593

-6.102.670

Finančni prihodki iz
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz
Finančni prihodki
Tečajne razlike

deležev
iz deležev v drugih družbah
danih posojil
iz posojil danih drugim
poslovnih terjatev
iz poslovnih terjatev do drugih

Skupaj finančni prihodki
Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil prejetih od pridruženih družb
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah se nanašajo na prejete dividende iz naslova vrednostnih
papirjev in pripoznani kapitalski dobiček pri prodaji 33,3-odstotnega deleža v družbi Railport Arad S.r.l.
Romunija v višini 670.000 evrov.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v letu 2014 nižji, in sicer predvsem zaradi slabitev
finančnih naložb, opravljenih letu 2013, zaradi nižjega obsega zadolžitve družbe in zaradi nižje
variabilne obrestne mere euribor. Podrobnejša analiza tveganja spremembe obrestnih mer in
občutljivosti finančnih obveznosti glede na spremembo variabilnih obrestnih mer je predstavljena v
pojasnilu št. 38: Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj.

Pojasnilo 9.

Poslovni izid pred obdavčitvijo

V letu 2014 skupina dosegla poslovni izid iz poslovanja v višini 33.381.026 evrov, v enakem obdobju
lani 12.201.713 evrov. Nižji poslovni izid v letu 2013 je bil v največji meri posledica slabitve
nepremičnin, naprav in opreme, naložbenih nepremičnin ter sredstev za prodajo v skupni višini
9.041.868 evrov. Ob upoštevanju negativnega poslovnega izida iz financiranja, ki v letu 2014 znaša –
2.039.593 evrov, v letu 2013 pa je znašal –6.102.670 evrov, ter rezultata pridruženih in skupaj
obvladovanih družb v višini 615.896 evrov za 2014 ter 539.180 evrov za 2013, skupina izkazuje
poslovni izid pred davki v višini 31.957.329 evrov, leta 2013 pa je poslovni izid pred davki znašal
6.638.223 evrov.
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Pojasnilo 10.

Davki in efektivna davčna stopnja

(v evrih)

2014

2013

2.721.508
137.479
31.957.329
5.432.746
-418.955
-282.251
-2.407.460
402.009
129.073
3.825

368.300
-1.479.577
6.638.223
1.128.498
-1.348.703
-270.725
-164.421
331.279
-788.563
1.358

Skupaj odhodek za davek

2.858.987

-1.111.277

Efektivna davčna stopnja

8,95 %

-

Odmerjeni davek
Odloženi davek
Poslovni izid pred davki
Davek od dobička
Neobdavčeni prihodki in povečanje odhodkov
Neobdavčene prejete dividende
Davčne olajšave
Davčno nepriznani odhodki
Davčno nepriznani odhodki v zvezi s slabitvijo naložb
Drugo zmanjšanje davčne osnove

Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb smo pri vseh družbah v skupini upoštevali Zakon o
davku od dohodka pravnih oseb.

Pojasnilo 11.

Odloženi davki

Odloženi davki zmanjšujejo čisti poslovni izid skupine za 137.479 evrov, medtem ko so v letu 2013
čisti poslovni izid povečali za 1.479.577 evrov. Terjatve za odložene davke je skupina oblikovala iz
naslova slabitev finančnih naložb in oblikovanja rezervacij, iz naslova spremembe obrestnega ščitenja,
iz naslova davčne izgube ter iz popravka vrednosti terjatev, ki niso v celoti davčno priznani odhodki.
Spremembe odloženih terjatev oziroma obveznosti za davek, ki so bile pripoznane v izkazu poslovnega
izida, so:
(v evrih)
Rezervacije
Neizkoriščene davčne izgube
Dolgoročne finančne naložbe
Oblikovani popravki terjatev
Izločitev osnovnih sredstev
Skupaj

2014

2013

-15.796
-104.307
-167.550
150.174

-1.526
104.307
1.360.990
10.151
5.655

-137.479

1.479.577

Spremembe odloženih obveznosti za davek, ki so bile pripoznane v izkazu drugega vseobsegajočega
donosa, so:
(v evrih)
Vpliv odloženih davkov iz spremembe poštene vrednosti
finančnih naložb razpoložljivih za prodajo
Vpliv odloženih davkov iz spremembe poštene vrednosti
finančnih instrumentov za varovanje pred tveganjem
Vpliv odloženih davkov iz naslova aktuarskih dobičkov in izgub od
določenih zaslužkov
Skupaj

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /
Računovodsko poročilo
132

2014

2013

-296.680

-703.964

128.875

118.586

47.894

3.081

-119.911

-582.297
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Leto 2014

(v evrih)
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz naslova:
slabitve naložb in finančnih instrumentov
rezervacij za odpravnine in jubilejnih nagrad ter
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za
vzdrževanje za GJS
popravka vrednosti terjatev
davčne izgube
Skupaj
Pobotanje z odloženimi obveznostmi za davek
Odložene terjatve za davek v izkazu
finančnega položaja podjetja

Leto 2013

(v evrih)
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz naslova:
slabitve naložb in finančnih instrumentov
rezervacij za odpravnine in jubilejnih nagrad ter
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za
vzdrževanje za GJS
popravka vrednosti terjatev
davčne izgube
Skupaj
Pobotanje z odloženimi obveznostmi za davek
Odložene terjatve za davek v izkazu finančnega
položaja podjetja

Terjatve
Pripoznane v
izkazu
poslovnega
Pripoznane
izida
v kapitalu

Stanje
1.1.2014

Obveznosti

Stanje
31.12.2014

Stanje
1.1.2014

Pripoznane v
kapitalu

Stanje
31.12.2014

8.799.792

-167.550

-141.077

8.491.165

2.122.178

26.726

2.148.904

520.506
107.981
104.308

-15.796
150.174
-104.308

47.895
-

552.605
254.935
-

-

-

-

9.532.587
-2.122.178

-137.480

-93.182

9.298.705

2.122.178
-1.310.880

26.726

2.148.904

9.298.705

811.298

7.410.409

Stanje
1.1.2013

Terjatve
Pripoznane v
izkazu
poslovnega
Pripoznane v
izida
kapitalu

2.148.904

Obveznosti
Stanje
31.12.2013

Stanje
1.1.2013

Pripoznane v
kapitalu

Stanje
31.12.2013

7.212.883

1.360.988

225.920

8.799.791

1.310.880

811.298

2.122.178

519.011
92.116
7.824.010
-1.310.880

-1.467
15.749
104.307
1.479.577

3.081
229.001

520.290
79.821
104.307
9.504.209
-2.122.178

1.310.880
-1.310.880

811.298

2.122.178
-2.122.178

7.382.031

-

6.513.130
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Pojasnilo 12.

Čisti poslovni izid na delnico

Čisti poslovni izid skupine je v letu 2014 znašal 29.213.160 evrov (leto prej 7.740.458 evrov). Od tega
obvladujočemu lastniku pripada 29.213.160 evrov (leto prej 7.740.458 evrov), neobvladujočim
lastnikom pa 5.742 evrov (leto prej 9.042 evrov). Neobvladujoči delež pripada solastniku družbe TOC,
d. o. o.
(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Čisti poslovni izid večinskega lastnika obračunskega
obdobja
Število vseh delnic
Število navadnih delnic

29.213.160
14.000.000
14.000.000

7.740.458
14.000.000
14.000.000

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico

2,09

0,55

Pri izračunu osnovnega čistega dobička na delnico je v števcu upoštevan čisti poslovni dobiček, v
imenovalcu pa povprečno število vseh delnic.
Popravljeni čisti dobiček na delnico je enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico, saj je delniški
kapital Skupine po pretvorbi prednostnih v navadne delnice sestavljen izključno iz navadnih delnic.

Čisti poslovni izid in kapital odvisnih družb, skupaj obvladovanih in pridruženih
družb

Odvisne družbe (v evrih)
Luka Koper INPO, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega
Adria terminali, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega
TOC, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega
Adria investicije, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega
Logis-Nova, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega

leta

leta

leta

leta

leta

leta

Čisti
poslovni izid
2014

Kapital na
dan
31.12.2014

Čisti
poslovni izid
2013

Kapital na
dan
31.12.2013

2.329.833
2.831.481
-501.648
-152.520
-152.520
63.702
63.702
18.019
18.019
10.714
10.714
-1.460
-1.460
-

16.274.663
2.289.036
191.810
513.034
123.429
2.141.423
-

1.884.063
2.508.240
-624.177
-179.018
-177.415
-1.603
-238.197
-238.197
28.372
28.372
6.864
6.864
6.650
6.650
-

13.610.278
2.441.556
128.109
541.525
119.579
2.138.777
-
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Pridružene družbe (v evrih)
Avtoservis, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega leta
Golf Istra, d. o. o. – v stečaju
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega leta
Railport Arad s. r. l.
Ustvarjen čisti poslovni izid

Obvladovane družbe (v evrih)
Adria Transport, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega leta
Adria-Tow, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega leta
Adriafin, d. o. o.
Ustvarjen čisti poslovni izid
Izplačan delež iz dobička predhodnega leta

Čisti
poslovni izid
2014
106.598
106.598
-

Čisti
poslovni izid
2014
609.281
759.281
-150.000
413.604
488.604
-75.000
-120.560
-120.560
-

Kapital na
dan
31.12.2014
1.960.532
-

Kapital na
dan
31.12.2014
2.526.947
8.069.350
10.148.807
-

Čisti
poslovni izid
2013
-113.442
-113.442
0
-30.841
-30.841
-655.051
-655.051

Čisti
poslovni izid
2013
797.797
919.749
-121.952
176.153
276.153
-100.000
5.967
5.967
-

Kapital na
dan
31.12.2013
1.853.835
360.706
5.285.107
-

Kapital na
dan
31.12.2013
2.067.666
7.730.746
10.269.367
-
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10 DODATNA POJASNILA KONSOLIDIRANEGA FINANČNEGA POLOŽAJA
SKUPINE
Pojasnilo 13.

Nepremičnine, naprave in oprema

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Nepremičnine, naprave in oprema
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema, ki se pridobivajo ter dani predujmi

10.018.102
226.216.314
60.951.331
3.671.259
31.504.321

9.612.708
231.355.041
65.769.997
2.879.663
21.272.796

332.361.327

330.890.205

Skupaj

Nepremičnine, naprave in oprema niso zastavljene.
Ocenjene dobe koristnosti nepremičnin, naprav in opreme skupine v letu 2014 se niso spremenile,
razen za plovni objekt družbe Luka Kope INPO, d. o. o.
Nabavna vrednost sredstev v uporabi, katerih neodpisana vrednost je na dan 31. 12. 2014 enaka nič,
znaša 197.974.034 evrov, na dan 31. 12. 2013 pa je znašala 186.769.428 evrov.
Obveznosti do dobaviteljev nepremičnin, naprav in opreme so na dan 31. 12. 2014 znašale 5.274.443
evrov (konec lanskega leta 3.170.233 evrov).
V letu 2014 so investicije v nepremičnine, naprave in opremo znašale 29.863.934 evrov. Večina naložb
je bila izvedena v obvladujoči družbi Luka Koper, d. d., večje investicije pa so bile sledeče:




izgrajena je bila zaledna skladiščna površina 7. C veza na prvem pomolu,



na kontejnerskem terminalu je bila v uporabo predana nova 6.480 kvadratnih metrov velika
skladiščna površina, ki bo omogočala približno 600 TEU dodatnih skladiščnih mest,



za potrebe odlaganja izkopnega materiala iz severnega dela prvega bazena sta bili zgrajeni dve
kaseti na območju ankaranske Bonifike, in sicer kaseta 7A in kaseta na parceli št. 799/29 k.o.
Ankaran,



zaradi dotrajanosti starih je bilo na terminalu generalnih tovorov nabavljenih dvanajst novih
viličarjev,




začeta je bila posodobitev analognega in video nadzornega sistema z IP tehnologijo,




zaradi preprečevanja železniških prometnih nesreč je bil saniran kritični del železniških tirov,



nabavljeno je bilo novo železniško premikalno vozilo.

končana je bila prva faza poglabljanja plovnega kanala in severnega dela prvega bazena na
globino –14 metrov,

nabavljena je bila nova tehnološka oprema za zmanjševanje emisij prahu pri nakladanju in
obnovljena skladiščna površina za potrebe pretovarjanja razsutih tovorov,
zaradi širitve obstoječih tirnih kapacitet v zaledje drugega pomola je bil zgrajen nov cestnoželezniški most čez Rižano,
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Preglednica gibanja nepremičnin, naprav in opreme
Leto 2014
Druge

(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Naprave in

naprave in

Sredstva v

Predujmi
za
pridobitev

oprema

oprema

pridobivanju

sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2013

9.612.708

416.024.687

230.863.396

15.111.629

20.639.923

632.873

692.885.216

1. januarja 2014

9.612.708

416.024.687

230.863.396

15.111.629

20.639.923

632.873

692.885.216

5.850

134.826

1.030.453

171.949

29.120.624

-599.768

29.863.934

-

8.206.536

8.176.551

1.149.408

-17.858.106

-

-325.611

-4.055

-22.067

-136.492

-157.150

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve

-319.764

Odpisi

-

-116.652

-505.796

-

-264.214

-

-886.662

Prenos iz neopredmetenih dolgoročnih sredstev

-

1.148.084

770.381

-

-

-

1.918.465

Prenos na naložbene nepremičnine

-

-3.382.497

-

-

-167.011

-

-3.549.508

Prenos iz naložbene nepremičnine
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prenos na sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in
opreme

857.436
403.599

3.152.422

857.436
143.090

-

-

3.699.111

-965.570

-258.393

-182.936

246.230

-63.294

-

-

-

10.018.102

425.819.839

239.622.243

15.954.149

31.471.216

33.105

722.918.654

-

184.669.646

165.093.399

12.231.966

-

-

361.995.011

-

184.669.646

165.093.399

12.231.966

-

-

361.995.011

Amortizacija v letu

-

12.001.759

14.136.958

566.673

-

-

26.705.390

Odtujitve

-

-620

-126.075

-154.888

-

-

-281.583

Odpisi

-

-97.897

-505.796

-

-

-603.693

Prenos iz neopredmetenih dolgoročnih sredstev

31. decembra 2014

-1.223.963

Popravek vrednosti
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014

-

-

1.148.084

770.381

-

-

-

1.918.465

Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prenos na sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in
opreme

-

-9.907

-

-

-

-

-9.907

1.917.008

140.602

-

31. decembra 2014

-

2.057.610

-962.289

-261.677

-

-

-1.223.966

-24.548

123.732

-99.184

-

-

-

-

199.603.525

178.670.912

12.282.890

-

-

390.557.327

31. decembra 2013

9.612.708

231.355.041

65.769.997

2.879.663

20.639.923

632.873

330.890.205

1. januarja 2014

9.612.708

231.355.041

65.769.997

2.879.663

20.639.923

632.873

330.890.205

10.018.102

226.216.314

60.951.331

3.671.259

31.471.216

33.105

332.361.327

Neodpisana vrednost

31. decembra 2014
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Leto 2013
Druge

(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Naprave in

naprave in

Sredstva v

Predujmi
za
pridobitev

oprema

oprema

pridobivanju

sredstev

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
Prilagoditve (sprememba skupine)
1. januarja 2013

11.043.000

413.103.506

241.480.549

521.084

23.923.728

11.700

-

-

-16.176.871

16.176.871

-

-

690.083.567
-

11.043.000

413.103.506

225.303.678

16.697.955

23.923.728

11.700

690.083.567
14.493.985

Pridobitve

-

135.168

179.623

103.013

13.455.008

621.173

Prenos z investicij v teku

-

6.841.169

6.165.510

178.531

-13.185.210

-

-

-217.104

-16.569

-380.634

-155.667

-

-769.974

-554.976

-2.967.668

-

-

-3.526.433

-

-7.049.077

Odtujitve, odpisi
Oslabitve
Prenos iz/na neopredmetena dolgoročna
sredstva
Prenos iz/na naložbene nepremičnine
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in
opreme
Prerazvrstitve znotraj nabavne in popravka
vrednosti
31. decembra 2013

-

54.147

244.876

-

-4.980

-

294.043

32.257

1.411.898

4.535

-

-20.155

-

1.428.535

-231.296

-2.979.179

-883.101

-335.574

-2.035

-

-4.431.185

-459.173

442.215

228.909

-211.951

-

-

-

-

-

-

-1.164.678

-

-

-1.164.678

9.612.708

416.024.687

230.863.396

15.111.629

20.639.923

632.873

692.885.216

-

174.324.479

163.390.991

332.610

-

-

338.048.080

-

-

-12.838.465

12.838.465

-

-

-

-

174.324.479

150.552.526

13.171.075

-

-

338.048.080

Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prilagoditve (sprememba skupine)
1. januarja 2013
Amortizacija v letu

-

11.951.689

14.799.671

753.879

-

-

27.505.239

Odtujitve, odpisi
Prenos iz/na neopredmetena dolgoročna
sredstva

-

-8.983

-379.011

-133.511

-

-

-521.505

-

54.147

244.326

-

-

-

298.473

Prenos iz/na naložbene nepremičnine
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in
opreme
Prerazvrstitve znotraj nabavne in popravka
vrednosti

-

220.363

4.535

-

-

-

224.898

-

-1.855.131

-357.440

-182.925

-

-

-2.395.496

-

-16.918

228.792

-211.874

-

-

-

-

-

-

-1.164.678

-

-

-1.164.678

31. decembra 2013

-

184.669.646

165.093.399

12.231.966

-

-

361.995.011

31. decembra 2012

11.043.000

238.779.027

78.089.558

188.474

23.923.728

11.700

352.035.487

1. januarja 2013

11.043.000

238.779.027

74.751.152

3.526.880

23.923.728

11.700

352.035.487

9.612.708

231.355.041

65.769.997

2.879.663

20.639.923

632.873

330.890.205

Neodpisana vrednost

31. decembra 2013

Pojasnilo 14.

Naložbene nepremičnine

(v evrih)
Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine - zemljišča
Naložbene nepremičnine - zgradbe
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

14.670.199
3.498.636

14.135.894
245.334

18.168.835

14.381.228

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /
Računovodsko poročilo
138

Letno poročilo Luka Koper 2014

Med naložbenimi nepremičninami skupina izkazuje objekte, dane v poslovni najem. Naložbene
nepremičnine so za 3.787.607 evrov višje v primerjavi s koncem leta 2013 zaradi prerazvrstitve dela
naložbenih nepremičnin iz nepremičnin, naprav in opreme v znesku 2.682.165 evrov ter iz sredstev za
prodajo v višini 1.193.495 evrov.

Najem nepremičnin
(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

871.764
88.053

761.121
84.255

Prihodki od najema naložbenih nepremičnin
Amortizacija naložbenih nepremičnin

Naložbene nepremičnine niso zastavljene.
Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je bila presojana na podlagi cenitev iz leta 2013 in je bila
višja od knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin. V letu 2014 so se naložbene nepremičnine
povečale za prenose iz nepremičnin, ki so bile dokončno zgrajene v letu 2014, zato skupina ocenjuje,
da njihova vrednost odraža pošteno vrednost.

Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin
Leto 2014
(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2014

14.135.894

359.683

14.135.894

359.683

14.495.577
14.495.577

534.305

3.549.508
-857.436
1.879.054

3.549.508
-857.436
2.413.359

14.670.199

4.930.809

19.601.008

-

114.349

-

114.349

114.349
114.349

88.053
9.907
1.219.864

88.053
9.907
1.219.864

-

1.432.173

1.432.173

14.135.894
14.135.894
14.670.199

245.334
245.334
3.498.636

14.381.228
14.381.228
18.168.835

Popravek vrednosti
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014
Amortizacija v letu
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2014
Neodpisana vrednost
31. decembra 2013
1. januarja 2014
31. decembra 2014
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Leto 2013
(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

16.289.500
16.289.500

5.617.138
5.617.138

21.906.638
21.906.638

-1.866.187
-32.257
-255.162

-707.842
-1.396.278
-3.153.335

-2.574.029
-1.428.535
-3.408.497

14.135.894

359.683

14.495.577

-

1.596.016

-

1.596.016

1.596.016
1.596.016

84.255
-224.898
-1.341.024

84.255
-224.898
-1.341.024

-

114.349

114.349

16.289.500
16.289.500
14.135.894

4.021.122
4.021.122
245.334

20.310.622
20.310.622
14.381.228

31.12.2014

31.12.2013

312.596
4.755.441

351.671
5.239.734

5.068.037

5.591.405

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
1. januarja 2012
Oslabitve
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2013
Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2012
Amortizacija v letu
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2013
Neodpisana vrednost
31. decembra 2012
1. januarja 2013
31. decembra 2013

Pojasnilo 15.

Neopredmetena sredstva

(v evrih)
Neopredmetena sredstva
Stroški razvijanja
Dolgoročne premoženjske pravice
Skupaj

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v uporabi, katerih neodpisana vrednost je na dan 31. 12.
2014 enaka nič, znaša 8.408.537 evrov, na dan 31. 12. 2013 pa je znašala 10.327.003 evrov.
Obveznosti do dobaviteljev neopredmetenih sredstev so na dan 31. 12. 2014 znašale 67.200 evrov
(konec lanskega leta 254.088 evrov).
Neopredmetena sredstva na dan 31. 12. 2014 niso bila zastavljena.
Poleg dolgoročnih premoženjskih pravic, ki so v pretežni meri v lasti obvladujoče družbe, med
neopredmetenimi sredstvi skupina izkazuje še stroške razvoja v višini 312.596 evrov, ki pripadajo
družbi TOC, d. o. o., in sicer za projekt CAPSorb (razvoj učinkovitih ekoloških vpojnih sredstev za
obvladovanje razlitij vseh vrst hidrofilnih in hidrofobnih nevarnih in nenevarnih tekočin na trdnih tleh
in vodnih površinah).

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /
Računovodsko poročilo
140

Letno poročilo Luka Koper 2014

Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev
Leto 2014

(v evrih)

Stroški
razvijanja

Pravice do
industrijske
lastnine in Neopredmetena
druge
sredstva v
pravice
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2012

390.746

16.216.231

458.316

17.065.293

1. januarja 2013

390.746

16.216.231

458.316

17.065.293

-

95.041

-

-1.918.465

390.746

14.297.766

553.357

15.241.869

39.075

11.434.813

-

11.473.888

39.075

11.434.813

-

11.473.888

39.075

579.334

-

618.409

-

-1.918.465

-

-1.918.465

78.150

10.095.682

-

10.173.832

31. decembra 2012

351.671

4.781.418

458.316

5.591.405

1. januarja 2013

351.671

4.781.418

458.316

5.591.405

31. decembra 2013

312.596

4.202.084

553.357

5.068.037

Pridobitve
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013

95.041
-1.918.465

Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2013
Amortizacija v letu
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013

-

Neodpisana vrednost
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Leto 2013

Stroški
razvijanja

(v evrih)

Pravice do
industrijske
lastnine in Neopredmetena
druge
sredstva v
pravice
pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2013

390.746

14.919.791

1.750.047

390.746

14.919.791

1.750.047

17.060.584
17.060.584

-

1.589.933
-293.493

340.752
-1.589.933
-42.000
-550

340.752
-42.000
-294.043

390.746

16.216.231

458.316

17.065.293

-

11.178.546

-

-

11.178.546

-

11.178.546
11.178.546

39.075
-

554.740
-298.473

-

593.815
-298.473

39.075

11.434.813

-

11.473.888

390.746
390.746
351.671

3.741.245
3.741.245
4.781.418

1.750.047
1.750.047
458.316

5.882.038
5.882.038
5.591.405

Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve, odpisi
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013
Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2013
Amortizacija v letu
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013
Neodpisana vrednost
31. decembra 2012
1. januarja 2013
31. decembra 2013

Pojasnilo 16.

Naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe

Gibanje naložb v skupaj obvladovane in pridružene družbe

(v evrih)
Stanje 1. 1.

2014

2013

11.435.706

12.087.827

615.895

539.181

Povečanja
Pripisani dobički
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Izplačilo dividend
Odpis, slabitev
Stanje 31. 12.

-980.000
-225.000

10.846.601

-221.952
-969.350
11.435.706
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Družba Luka Koper, d. d., je konec leta 2014 prodala 33,3-odstotni delež naložbe v družbi Railport
Arad S. r. l. Izplačilo dividend se nanaša na družbo Adria Transport, d. o. o,. in Adria-Tow, d. o. o.

Pomembni podatki pridruženih in skupaj obvladovanih družb za leto 2014
Leto 2014

Odstotek
lastništva

(v evrih)
Skupaj obvladovane in
pridružene družbe:
Adria Transport, d. o. o.
Adria-Tow, d. o. o.
Adriafin, d. o. o.
Avtoservis, d. o. o.

50,0
50,0
50,0
49,0

Sredstva

Obveznosti

14.934.548
11.425.658
10.555.772
2.074.858

Prihodki

12.407.601
3.356.308
406.965
114.426

Čisti
poslovni
izid

10.716.879
4.870.102
210.740
1.764.286

Čisti
poslovni
izid, ki
pripada
skupini

759.281
488.604
-120.560
106.598

379.640
244.302
-60.280
52.233

Leto 2013

Odstotek
lastništva

(v evrih)

Sredstva

Obveznosti

Prihodki

Čisti
poslovni
izid

Čisti
poslovni
izid, ki
pripada
skupini

Skupaj obvladovane
družbe:
Adria Transport, d.o.o.
Adria Tow, d.o.o.
Adriafin, d.o.o.
Avtoservis, d.o.o.
Golf Istra - v stečaju, d.o.o.

Pojasnilo 17.

50,0
50,0
50,0
49,0
20,0

15.647.444
11.982.023
10.676.443
1.969.493
1.089.380

13.579.778
4.251.277
407.076
115.659
728.674

9.845.356
4.599.940
1.011.009
1.473.397
0

919.749
276.153
5.967
-113.442
-30.841

Nekratkoročne finančne naložbe

(v evrih)
Druge naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti
Druge naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
Skupaj nekratkoročne finančne naložbe

31.12.2014

31.12.2013

8.074.163
29.990.385

5.588.388
27.673.511

38.064.548

33.261.899
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(v evrih)

2014

Stanje 1. 1.
Povečanja
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Prevrednotenje na pošteno vrednost preko kapitala
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Odpis, slabitev, prodaja
Prevrednotenje na pošteno vrednost preko kapitala
Stanje 31. 12.

33.261.899
3.348.400
1.745.173
-290.924
38.064.548

2013
29.294.146
4.662.630
-367.008
-250.270
-77.599
33.261.899

V letu 2014 je skupina iz sredstev za prodajo med druge finančne naložbe prerazvrstila družbi Adria
Investicije, d. o. o., (1.775.775 evrov), in Logis Nova, d. o. o. (710.000 evrov), ter delnice
Intereurope, d. d., v znesku 862.625 evrov.

Pojasnilo 18.

Dana posojila

(v evrih)
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti
Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic od drugih
Posojila in depoziti
Dolgoročno dana stanovanjska posojila zaposlenim
Dolgoročna posojila, dana drugim
Dani dolgoročni depoziti
Skupaj dana posojila

31.12.2014

31.12.2013

528.976

1.310.222

37.940
31.398
-

37.233
37.108
163.526

598.314

1.548.089

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti, ki jih predstavljajo obveznice slovenskih izdajateljev, so na
dan 31. 12. 2014 znašale 528.976 evrov; v celoti gre za naložbe obvladujoče družbe. V letu 2014 je
obvladujoča družba prodala obveznice Factor Banke.
Stanovanjska posojila so bila zaposlencem odobrena deloma na podlagi stanovanjskega zakona iz leta
1991, kasneje pa na osnovi internega stanovanjskega pravilnika. Najdaljša doba odplačila je 20 let.
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Leto 2014
Finančne
naložbe v
posesti do
zapadlosti

(v evrih)
Kosmata vrednost
Stanje 31.12.2013

Posojila

1.310.222

237.867

Povečanja
Pripis obresti
Prenos iz kratkoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na kratkoročne finančne naložbe
Odpis, slabitev, prodaja

-

234
16.802

-781.246
-

-18.637
-165.004
-1.924

Stanje 31.12.2014

528.976

69.338

Skupaj

1.548.089
234
16.802
-799.883
-165.004
-1.924
598.314

Leto 2013
Finančne
naložbe v
posesti do
zapadlosti

(v evrih)
Stanje 31.12.2012
Povečanja
Nova posojila, nakupi
Pripis obresti
Prenos iz kratkoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Odpis, slabitev, prodaja
Stanje 31.12.2013

Pojasnilo 19.

Posojila

1.454.471

72.076

-

155.552
4.831
62.818

-144.249
-

-41.320
-16.802
712

1.310.222

237.867

Skupaj
1.526.547
155.552
4.831
62.818
-185.569
-16.802
712
1.548.089

Nekratkoročne poslovne terjatve

Nekratkoročne poslovne terjatve v znesku 5.681 evrov se nanašajo na dane varščine za najem
prostorov za predstavništva obvladujoče družbe.
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Pojasnilo 20.

Odložene terjatve in obveznosti za davek
Terjatve
31.12.2014
31.12.2013

(v evrih)
Odložene terjatve in obveznosti za
davek iz naslova:
- naložb in finančnih instrumentov
- terjatev do kupcev
- rezervacij za odpravnine
- rezervacij za jubilejne nagrade
- dolgoročne pasivne časovne
razmejitve za GJS
- davčne izgube
Skupaj

Obveznosti
31.12.2014 31.12.2013

Neto odloženi davki
31.12.2014 31.12.2013

8.491.164
254.935
105.000
38.513

8.799.792
107.981
52.693
31.655

2.148.904
-

2.122.178
-

6.342.260
254.935
105.000
38.513

6.677.614
107.981
52.693
31.655

409.092
-

436.158
104.308

-

-

9.298.704

9.532.587

2.148.904

2.122.178

409.092
7.149.800

436.158
104.308
7.410.409

Skupina ima odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik iz naslova dolgoročnih finančnih
naložb in obrestnega ščitenja v višini 8.491.164 evrov, iz naslova oblikovanih dolgoročno razmejenih
prihodkov za gospodarsko javno službo v višini 409.092 evrov, iz naslova oblikovanih rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade v skupni višini 143.513 evrov ter iz naslova slabitev terjatev v višini
254.935 evrov.

Pojasnilo 21.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

(v evrih)
Sredstva za prodajo:
Nepremičnine, naprave in oprema za prodajo
Druga sredstva, namenjena prodaji
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

1.783.638
-

4.708.501
3.312.854

1.783.638

8.021.355

Sredstva za prodajo se skoraj v celoti nanašajo na sredstva obvladujoče družbe.
Prerazvrstitve iz sredstev za prodajo v letu 2014:

-

družbi Adria Investicije, d. o. o. (1.775.775 evrov), in Logis Nova, d. o. o. (710.000 evrov), ter
delnice Intereurope v znesku 862.625 evrov so bile prerazvrščene med druge finančne naložbe;

-

objekt prenočišča Prisoje (1.193.495 evrov) in gostinski objekt Pristan (1.639.014 evrov) sta bila
prerazvrščena med naložbene nepremičnine (2.832.509 evrov).
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Leto 2014

(v evrih)
Stanje 31.12.2013
Povečanja
Pridobitev
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Slabitev
Prenos na nekratkoročne finančne naložbe
Prenos na nepremičnine, naprave in
opremo
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Prenos na naložbene nepremičnine
Stanje 31.12.2014
Skupaj 31.12.2014

Nepremičnine,
naprave in
oprema

Druga
sredstva

Skupaj

4.708.501

3.312.854

8.021.355

84.374

84.374
-89.868
-48.827
-3.348.401

-89.868
-

-48.827
-3.348.401

-1.641.501

-1.641.501

-1.193.495

-1.193.495

1.783.637

-

1.783.637

1.783.637

-

1.783.637

Nepremičnine,
naprave in
oprema

Druga
sredstva

Skupaj

1.277.968

4.716.519

5.994.487

2.035.689
2.067.473

-

2.035.689
2.067.473

-537.395
-234
-135.000

-233.405
-1.170.260

-770.800
-234
-1.305.260

4.708.501

3.312.854

8.021.355

4.708.501

3.312.854

8.021.355

Leto 2013

(v evrih)
Stanje 31.12.2012
Povečanja
Ustavljeno poslovanje
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Dokončen odpis
Prevrednotenje na pošteno vrednost
Stanje 31.12.2013
Skupaj 31.12.2013

Pojasnilo 22.

Zaloge

Na dan 31. 12. 2014 znašajo zaloge materiala 463.957 evrov in se v celoti nanašajo na zaloge
materiala za vzdrževanje obvladujoče družbe.
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Pojasnilo 23.

Dana posojila

(v evrih)
Dana posojila:

31.12.2014

31.12.2013

2.302
4.172.780

112.164
623.636

Skupaj posojila

4.175.082

735.800

Skupaj

4.175.082

735.800

Posojila
Kratkoročna posojila, dana drugim
Dani kratkoročni depoziti

Gibanje
(v evrih)
Kosmata vrednost

2014

Stanje 1. 1.

2013

735.800

3.278.291

4.015.255
36
165.004

447.836
16.802
31.335

-724.211
-16.802

-2.974.942
-705
-62.817

4.175.082

735.800

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Kratkoročne terjatve do kupcev:
na domačem trgu
na tujih trgih
Kratkoročne terjatve do izvoznikov
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij
Kratkoročne terjatev do kupcev
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
Dani kratkoročni predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve za obresti
Terjatve do države
Druge kratkoročne terjatve
Skupaj poslovne terjatve

6.349.457
7.892.734
7.279.538
30.825
21.552.554
200.000
43.470
27.792
1.963.108
400.297
24.187.221

6.564.549
7.495.474
7.927.117
29.471
22.016.611
200.000
5.873
28.263
1.560.341
231.601
24.042.689

230.499
1.370.763
1.601.262

350.984
1.403.087
1.754.071

25.788.483

25.796.760

Povečanja
Nova posojila, depoziti
Pripis obresti
Prenos iz dolgoročnih finančnih naložb
Izterjane odpisane naložbe
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Odpis, slabitve
Prenos na dolgoročne finančne naložbe
Stanje 31. 12.

Pojasnilo 24.

Poslovne terjatve

Kratkoročno odloženi stroški
Nezaračunani prihodki
Skupaj druge terjatve
Skupaj
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Skupina ima pri večini terjatev do kupcev možnost uveljavljanja zakonite zastavne pravice na
uskladiščenem blagu, ki je v njeni posesti.
V letu 2014 je skupina oblikovala za 932.347 evrov popravkov vrednosti terjatev.
Na dan 31. 12. 2014 skupina ne izkazuje terjatev do članov uprave in članov nadzornega sveta.
Za zavarovanje enega bančnega posojila ima skupina na dan 31. 12. 2014 zastavljene terjatve do
določene stranke.
Kratkoročno nezaračunane prihodke v celoti predstavljajo vračunani prihodki obvladujoče družbe na
osnovi nastalih stroškov evropskih projektov, sofinanciranih s strani evropskih institucij.
Zapadlost terjatev:
(v evrih)

31.12.2014

Odprte, nezapadle in neoslabljene
terjatve do kupcev
Zapadle terjatve:
do 30 dni
od 31 do 60 dni
od 61 do 90 dni
od 91 do 180 dni
nad 180 dni
Skupaj

Popravek
2014

31.12.2013

Popravek
2013

18.579.231

-

17.907.169

-

2.417.118
275.534
78.731
190.387
2.593.431

2.554.087

2.414.685
668.696
227.722
305.536
2.258.896

1.755.192

24.134.433

2.554.087

23.782.703

1.755.192

Gibanje popravka vrednosti terjatev:
(v evrih)

31.12.2014 31.12.2013

Stanje 1.1.
Povečanja
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Izterjane odpisane terjatve
Dokončen odpis terjatev
Stanje 31.12.

Pojasnilo 25.

1.755.192

1.746.283

932.347
-36.937
-96.515

36.352
93.708
-108.771
-12.380

2.554.087

1.755.192

Terjatve za davek od dohodka

Terjatve za davek od dohodka v višini 21.554 evrov se nanašajo na družbo Luka Koper INPO, d. o. o.

Pojasnilo 26.

Denar in denarni ustrezniki

(v evrih)
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

6.898
1.226.895
4.706.998

6.246
752.529
2.404.066

5.940.791

3.162.841

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /

149 Računovodsko poročilo

Letno poročilo Luka Koper 2014

Pojasnilo 27.

Kapital in rezerve

Osnovni kapital
Osnovni kapital v znesku 58.420.965 evrov sestavlja 14.000.000 navadnih kosovnih delnic obvladujoče
družbe Luka Koper, d. d., ki se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Nominalna vrednost delnice
znaša 4,17 evrov.
Vse v zvezi z lastniško strukturo, gibanjem delnice in dividendno politiko je predstavljeno v poslovnem
poročilu Skupine Luka Koper v poglavju Delnica LKPG.

Rezerve
Luka Koper, d. d., ima oblikovanih 10 odstotkov zakonskih rezerv. Statutarnih rezerv skupina nima, saj
jih statut ne predvideva. Obvladujoča družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena
Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2014 oblikovala dodatne druge rezerve iz dobička v
višini polovice čistega poslovnega izida, in sicer 13.224.207 evrov.
(v evrih)
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

89.562.703
18.765.117
75.219.550

89.562.703
18.765.117
62.333.234

183.547.370 170.661.054

Presežek iz prevrednotenja
Presežek iz prevrednotenja kapitala iz naslova vrednotenja finančnih naložb, merjenih po pošteni
vrednosti, iz naslova vrednotenja poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred
tveganjem ter iz naslova rezervacij za nerealizirane aktuarske dobičke in izgube je po odštetju
odloženih davkov konec leta 2014 znašal 9.528.750 evrov in je za 303.714 evrov višji glede na stanje
na dan 31. 12. 2013.

Kapital skupine
(v evrih)

31.12.2014

Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči deleži
Kapital

Pojasnilo 28.

31.12.2013

286.280.634
259.066.905
163.496
137.234
286.444.130 259.204.139

Dolgoročno razmejeni prihodki

(v evrih)
Dolgoročno razmejeni prihodki za redno vzdrževanje
Drugi dolgoročno razmejeni prihodki
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

9.151.488
1.708.015

9.388.493
1.339.322

10.859.503

10.727.815

Skladno s koncesijsko pogodbo je družba Luka Koper, d. d., pridobila pravico in obveznost pobirati
pristaniške pristojbine, ki so prihodek, namenjen pokrivanju stroškov opravljanja gospodarske javne
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službe. Za letni presežek prihodkov nad stroški oblikujemo dolgoročno razmejene prihodke za stroške
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture v prihodnjih letih.
Med dolgoročno razmejenimi prihodki skupina izkazuje tudi odložene prihodke iz naslova brezplačno
pridobljenih nepremičnin, naprav in opreme ali subvencij za nakup osnovnih sredstev in zadržane
prispevke plač zaposlenih v invalidskem podjetju Luka Koper INPO, d. o. o. Odstopljena sredstva so
namenska in z njimi v pretežni meri pokrivamo stroške amortizacije osnovnih sredstev ali pa jih takoj
pripoznamo v prihodkih za pokrivanje plač invalidov.
Leto 2014
Dolgoročno
razmejeni
prihodki za
redno
vzdrževanje

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2013

Drugi
dolgoročno
razmejeni
prihodki

Skupaj

9.388.493

1.339.322

10.727.815

739.562
-976.567

1.780.681
-1.411.988

2.520.243
-2.388.555

9.151.488

1.708.015

10.859.503

Spremembe v letu:
Oblikovanje
Koriščenje
Stanje 31. decembra 2014

Leto 2013
Dolgoročno
razmejeni
prihodki za
redno
vzdrževanje

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2012

Drugi
dolgoročno
razmejeni
prihodki

Skupaj

8.619.882

558.393

9.178.275

1.758.468
-989.857

2.070.165
-1.289.236

3.828.633
-2.279.093

9.388.493

1.339.322

10.727.815

Spremembe v letu:
Oblikovanje
Koriščenje
Stanje 31. decembra 2013

Pojasnilo 29.

Rezervacije

(v evrih)
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Rezervacije za tožbe
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

1.708.151
2.675.441

1.018.232
3.077.543

4.383.592

4.095.775
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Leto 2014

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2013

Pokojnine,
jubilejne
nagrade,
odpravnine
ob upokojitvi

Tožbe in
odškodnine

Skupaj

1.018.232

3.077.543

4.095.775

858.576
-129.748
-38.909

744.073
-395.956
-750.219

1.602.649
-525.704
-789.128

1.708.151

2.675.441

4.383.592

Spremembe v letu:
Oblikovanje
Koriščenje
Odprava
Stanje 31. decembra 2014

Med rezervacijami za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade skupina izkazuje obveznost v
velikosti sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov. Izračun rezervacij za obveznosti do
zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na aktuarskem izračunu na dan 31. 12.
2014.
Na osnovi aktuarskega izračuna je skupina pripoznala nerealizirano aktuarsko izgubo tekočega leta za
odpravnine v drugem vseobsegajočem donosu v višini 563.457 evrov, v izkazu poslovnega izida pa
stroške sprotnega službovanja v višini 96.411 evrov in stroške obresti v višini 11.745 evrov. Za
jubilejne nagrade smo v izkazu poslovnega izida prikazali tako stroške sprotnega službovanja in
stroške obresti kot aktuarsko izgubo, in sicer v višini 148.047 evrov.
Rezervacije za tožbe in odškodnine v skupni višini 2.675.441 evrov se v celoti nanašajo na rezervacije
obvladujoče družbe. Črpanje rezervacij za tožbe in odškodnine v višini 395.956 evrov se nanaša na
plačilo obvladujoče družbe Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence. V letu 2014 je
družba odpravila rezervacijo za tožbo v znesku 750.219 evrov, saj sodišče ni ugodilo zahtevku tožeče
stranke, in oblikovala za 744.073 evrov rezervacij iz naslova prejete tožbe in podpisane sodne
poravnave (glej pojasnilo Dogodki po zaključku poslovnega leta).
Leto 2013

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2012

Pokojnine,
jubilejne
nagrade,
odpravnine
ob upokojitvi

Tožbe in
odškodnine

Skupaj

1.050.096

1.828.648

2.878.744

248.768
-183.878
-96.754

1.354.902
197.978
-95.685
-208.300

1.603.670
197.978
-279.563
-305.054

1.018.232

3.077.543

4.095.775

Spremembe v letu:
Oblikovanje
Prenos iz drugih obveznosti
Koriščenje
Odprava
Stanje 31. decembra 2013
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Pojasnilo 30.

Posojila

(v evrih)
Nekratkoročne finančne obveznosti do pridruženih družb
Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

500.000
56.897.142
52.924.280

500.000
79.559.745
56.912.836

110.321.422

136.972.581

Leto 2014
Posojilodajalec
(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2014
Odplačila v letu
Razmejeni stroški odobritve
Del, ki zapade v 2015
Glavnica dolga 31. decembra 2014

Pridružene
družbe

Banke

Skupaj

500.000

136.472.581

136.972.581

-

-10.750.000
26.621
-15.927.780

-10.750.000
26.621
-15.927.780

500.000

109.821.422

110.321.422

Leto 2013
Posojilodajalec
Pridružene
družbe

Banke

Skupaj

550.000

134.712.778

135.262.778

Nova posojila
Odplačila v letu
Del, ki zapade v 2014

165.000
-215.000
-

20.000.000
-3.028.917
-15.211.280

20.165.000
-3.243.917
-15.211.280

Glavnica dolga 31. decembra 2013

500.000

136.472.581

136.972.581

(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2013

Nekratkoročna posojila skupine v višini 110.321.422 evrov se v celoti nanašajo na posojila obvladujoče
družbe, v primerjavi z letom 2013 so nižja za 26.651.159 evrov.
Nekratkoročna posojila do bank na dan 31. 12. 2014 znašajo 109.821.421 evrov. Med kratkoročne
obveznosti je bil prenesen del glavnic posojil v višini 15.927.780 evrov, ki zapadejo v plačilo v letu
2015.
Vsa bančna posojila so vezana na variabilno obrestno mero. Višina variabilnih obrestnih mer,
preračunanih na skupno nominalno obrestno mero, se je konec leta 2014 gibala med 0,788 in 2,983
odstotka.
Obvladujoča družba ima dve posojili v višini 65.000.000 evrov ščiteni pred spremembo obrestne mere
z obrestno zamenjavo, kar pomeni, da je spremembi obrestne mere izpostavljen 40-odstotni delež
bančnih posojil.
Obrestna mera v posojilnih pogodbah s povezanimi osebami je davčno priznana obrestna mera med
povezanimi osebami.
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Vsa dolgoročna bančna posojila se odplačujejo po vnaprej opredeljeni dinamiki odplačil, pri nekaterih
je odobren moratorij na odplačilo glavnice. Vse obveznosti iz dolgoročnih bančnih posojil so
zavarovane z bianko menicami ali finančnimi zavezami, eno posojilo pa z zavarovanjem terjatev.
Skupina izpolnjuje vse finančne zaveze po posojilnih pogodbah.
Skupina redno poravnava vse finančne obveznosti in nima zapadlih obveznosti.
Predvidena dinamika odplačil dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih bančnih kreditov je prikazana v
spodnji preglednici.
Preglednica stanja nekratkoročnih in kratkoročnih bančnih posojil po nominalni vrednosti
in njihova zapadlost po letih
Leto 2014

(v evrih)

Glavnica na
dan
31.12.2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Obdobje
2020–2031

125.947.773

15.927.780
2.427.584

12.856.858
2.062.467

14.428.399
1.768.915

22.310.399
1.391.454

10.504.399
1.034.795

49.919.939
2.794.807

125.947.773

18.355.364

14.919.325

16.197.314

23.701.853

11.539.194

52.714.746

Stanje glavnic
bančnih posojil,
njihova zapadlost
po letih
Predvidene obresti
Skupaj

Leto 2013
Glavnica na
dan
31.12.2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Obdobje
2019–2031

151.909.053

15.211.280
3.363.165

19.235.780
2.959.000

16.164.857
2.504.438

17.312.399
2.072.681

23.310.399
1.578.115

60.674.338
4.445.383

151.909.053

18.574.445

22.194.780

18.669.295

19.385.080

24.888.514

65.119.721

(v evrih)
Stanje glavnic
bančnih posojil,
njihova zapadlost
po letih
Predvidene obresti
Skupaj

Pojasnilo 31.

Nekratkoročne finančne obveznosti

(v evrih)
Druge nekratkoročne finančne obveznosti
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

1.455.653

1.099.393

1.455.653

1.099.393

Druge nekratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na pošteno vrednost obrestne zamenjave
obvladujoče družbe.

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka Koper /
Računovodsko poročilo
154

Letno poročilo Luka Koper 2014

Pojasnilo 32.

Nekratkoročne poslovne obveznosti

(v evrih)
Nekratkoročno dobljeni predujmi in varščine
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

149.512

98.006

149.512

98.006

Nekratkoročne poslovne obveznosti vključujejo prejete dolgoročne varščine za poslovne prostore v
najemu.

Pojasnilo 33.

Posojila

(v evrih)
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

11.927.780
4.000.000

11.211.280
4.000.000

15.927.780

15.211.280

Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova najetih bančnih posojil se v celoti nanašajo na obveznosti
obvladujoče družbe in so na dan 31. 12. 2014 znašale 15.927.780 evrov, leta 2013 pa 15.211.280
evrov. Sestavljene so iz dela dolgoročnih glavnic, ki skladno z amortizacijskimi načrti zapadejo v letu
2015. Skladno s politiko financiranja smo velik del kratkoročnih finančnih obveznosti prestrukturirali v
dolgoročne.
V letu 2014 je imela obvladujoča družba s poslovno banko sklenjeno revolving posojilo v znesku
7.000.000 evrov, ki pa med letom ni bilo črpano.
Leto 2014
Posojilodajalec
(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2014
Nova posojila
Odplačila v letu
Prenos iz dolgoročnih posojil - del, ki
zapade v 2015
Glavnica dolga 31. decembra
2014

Pridružene
družbe

Banke

Skupaj

-

15.211.280

15.211.280

80.000
-80.000

200.000
-15.411.280

280.000
-15.491.280

-

15.927.780

15.927.780

-

15.927.780

15.927.780
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Leto 2013
Posojilodajalec
(v evrih)

Pridružene
družbe

Banke

Skupaj

-

46.586.860

46.586.860

500.000
-500.000

10.625.000

11.125.000
-500.000

-

15.211.280

15.211.280

-

15.211.280

15.211.280

Glavnica dolga 1. januarja 2013
Nova posojila
Odplačila v letu
Prenos iz dolgoročnih posojil - del, ki
zapade v 2014
Glavnica dolga 31. decembra 2013

Pojasnilo 34.

Druge finančne obveznosti

(v evrih)
Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

64.718
376.983

65.000
402.398

441.701

467.398

Druge kratkoročne finančne obveznosti so obveznosti za obresti ter obveznost za plačilo obrestne
zamenjave, ki je vzpostavljena v skladu s strategijo obvladovanja tveganja spremembe obrestnih mer
obvladujoče družbe.

Pojasnilo 35.

Poslovne in druge obveznosti

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Poslovne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
na domačem trgu
na tujih trgih
Kratkoročne obveznosti do pridruženih družb
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov, varščin
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Skupaj poslovne obveznosti

9.377.218
751.791
61.469
10.190.478
98.404
4.348.695
498.926
15.136.503

9.206.814
720.833
68.064
9.995.711
89.088
2.808.076
212.030
13.104.905

Kratkoročno odloženi prihodki
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Druge poslovne obveznosti
Skupaj druge poslovne obveznost

30.264
2.911.575
124.009
3.065.848

52.762
2.086.782
69.426
2.208.970

Skupaj poslovne in druge obveznosti

18.202.351

15.313.875

Stanje kratkoročnih poslovnih in drugih obveznosti skupine na dan 31. 12. 2014 znaša 18.202.351
evrov, kar je za 2.888.476 evrov višje kot konec leta 2013. Poslovne obveznosti so višje zaradi višjih
obveznosti do zaposlenih obvladujoče družbe iz naslova poračuna plač za drugo polovico leta 2014 na
podlagi dogovora med sindikati in upravo.
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Vnaprej vračunani stroški vsebujejo stroške za skupinsko delovno uspešnost, vnaprej vračunane
obresti za najeta posojila in vnaprej vračunane stroške za nagrade po individualnih pogodbah ter
vnaprej vračunane stroške za neizkoriščene dopuste.

Pojasnilo 36.

Pogojna sredstva in obveznosti

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Prejeta poroštva
Prejete garancije
Pogojne terjatve iz naslova tožb
Druge pogojne terjatve
Skupaj pogojna sredstva
Dane garancije
Dana poroštva
Pogojne obveznosti iz naslova tožb
Odobreno posojilo
Skupaj pogojne obveznosti

6.218.999
8.478.473
37.306.115
140.840
52.144.427
1.260.000
14.861.613
17.960.410
36.000.000
70.082.023

6.309.256
8.816.473
37.306.115
126.676
52.558.520
1.515.000
18.097.291
8.330.213
27.942.504

Dane garancije predstavljajo garancije za potrebe carinskega poslovanja, ki na dan 31. 12. 2014
znašajo 1.260.000 evrov.
Dana poroštva predstavljajo:




zavarovanje posojila v višini 6.500.000 evrov z odstopom terjatev;
poroštvo za 5.632.513 evrov družbi Adria Transport, d. o. o., pri finančnem najemu lokomotiv;
poroštvo za 2.729.099 evrov družbi Adria-Tow, d. o. o., za prejeto posojilo.

Med pogojnimi obveznosti so evidentirane obveznosti za tožbe, ki niso izpolnile sodila za pripoznanje
kot rezervacije za tožbe. Skupina je v letu 2014 oblikovala za 11.677.062 evrov pogojnih obveznosti iz
naslova tožb, največji del odpade na prejeto tožbo s tožbenim zahtevkom v višini 11.588.612 evrov, ki
je zmanjšan za znesek 436.550 evrov, priznan s podpisom sodne poravnave. V letu 2014 je
obvladujoča družba zaključila sodne postopke s sodnimi poravnavami, kjer ni prišlo do izplačila vseh
tožbenih zahtevkov (1.975.006 evrov), temveč je bilo izplačanih le 14.399 evrov in pripadajoči sodni
stroški postopkov obvladujoče družbe.
Konec decembra 2014 je obvladujoča družba podpisala pogodbo o črpanju namenskega posojila pri
Evropski investicijski banki za projekt podaljšanja prvega pomola. Posojilo bo črpano v skladu s
posojilnimi določbami glede na potek projekta. Na dan 31. 12. 2014 niso bili izpolnjeni pogoji za
črpanje prve tranše posojila.
Med pogojnimi sredstvi so evidentirane vse pogojne terjatve za tožbe v skupnem znesku 37.306.115
evrov.

Pojasnilo 37.

Posli s povezanimi osebami

Prejemki članov uprave ter nadzornega sveta obvladujoče družbe so predstavljeni v pojasnilu št. 32
računovodskega poročila družbe. V nadaljevanju so predstavljeni prejemki skupin oseb v obvladujoči
družbi in v odvisnih družbah.
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Prejemki skupin oseb v letu 2014

Bruto prejemki skupin oseb

Bruto plača
fiksni in
variabilni del

člani uprave obvladujoče družbe
zaposleni na podlagi IP v obvladujoči družbi
direktorji odvisnih družb
Skupaj

Regres za letni
dopust in jubilej.
nagr.

Drugi
prejemki in
bonitete

Skupaj

575.592
2.053.329

3.683
18.545

10.248
106.852

589.523
2.178.726

293.068

3.157

2.064

298.289

2.346.397

21.702

108.916

2.477.015

Posli s povezanimi osebami
Postavke izkaza poslovnega izida
Luka Koper, d. d.
(v evrih)
2014
2013
Čisti prihodki od prodaje
Odvisnim družbam
772.151
825.583
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
119.612
559.002
Stroški materiala
Odvisnim družbam
297.119
12.012
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
60.060
Stroški storitev
Odvisnim družbam
2.941.165
3.159.850
Skupaj obvladovanim družbam
588.448
481.988
Stroški dela
Odvisnim družbam
1.085
1.586
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Drugi poslovni odhodki
Odvisnim družbam
84.845
8.806
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
11.445
22.889
Finančni prihodki iz deležev
Odvisnim družbam
1.603.651
625.780
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
225.000
221.952
Finančni prihodki iz danih posojil
Odvisnim družbam
5.442
7.288
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Odvisnim družbam
48.827
2.232.390
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
969.350
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Odvisnim družbam
189.521
190.485
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
8.894
9.490
Rezultati pridruženih družb
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
-
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Skupina Luka Koper
2014
2013
283.266

743.964

60.060

-

599.557

493.420

-

-

11.445

22.889

-

-

-

-

-

1.031.105

8.894

9.490

740.457

539.180
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Postavke finančnega položaja podjetja
(v evrih)
Dolgoročne finančne naložbe razen posojil
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Kratkoročna posojila
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Kratkoročne poslovne terjatve
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Dolgoročne finančne obveznosti
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Kratkoročne finančne obveznosti
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam
Kratkoročne poslovne obveznosti
Odvisnim družbam
Pridruženim in skupaj obvladovanim družbam

Luka Koper, d. d.
31.12.2014 31.12.2013

Skupina Luka Koper
31.12.2014 31.12.2013

4.533.063
6.737.709

2.047.288
7.717.709

10.971.162

11.435.705

296.819
-

422.819
-

-

-

93.350
230.825

51.496
229.471

230.825

229.471

10.056.580
500.000

10.250.580
500.000

500.000

500.000

-

-

-

-

465.692
61.469

561.088
68.064

61.469

68.064

Skupina je poleg transakcij na podlagi koncesijske pogodbe z Republiko Slovenijo opravila tudi
transakcije, povezane s poglabljanjem vplovnega kanala v pristanišče. Odvisna družba Luka Koper
INPO, d. o. o., je v letu 2012 z Republiko Slovenijo sklenila pogodbo o poglabljanju vplovnega kanala
v pristanišče zunaj koncesijskega območja, ki se je zaključila v letu 2013. Dne 3. 12. 2013 je bila
sklenjena nova pogodba o izvedbi javnega naročila za dodatno poglabljanje vplovnega kanala na 15
metrov globine. V avgustu 2014 je bil sklenjen aneks k omenjeni pogodbi, v katerem je izvajalec
naročnika zaprosil za izdajo soglasja za novega podizvajalca, namreč družbo Van Oord Dredging and
Marine Contractors B.V. iz Rotterdama. Na podlagi pogodbe je odvisna družba Luka Koper INPO, d. o.
o., v letu 2014 realizirala 1.324.993 evrov prihodkov, v letu 2013 pa 366.489 evrov. Stroški
podizvajalca so v letu 2014 znašali 250.000 evrov. Odprte terjatve do Uprave za pomorstvo na dan 31.
12. 2014 znašajo 113.553 evrov.

Pojasnilo 38.

Finančni
tveganj

instrumenti

in

obvladovanje

finančnih

Med finančna tveganja skupine sodijo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tveganje spremembe poštene vrednosti,
tveganje spremembe obrestne mere,
likvidnostno tveganje,
tveganje spremembe deviznega tečaja,
kreditno tveganje in
tveganje ustrezne kapitalske strukture.

V skupini je obvladovanje finančnih tveganj organizacijsko zasnovano v okviru finančne službe
obvladujoče družbe. V sedanjem specifičnem gospodarskem okolju je napovedovanje prihodnjih
finančnih kategorij zelo zahtevno in eksterno vnaša v načrtovane kategorije višjo stopnjo variabilnosti,
s tem pa posledično višjo stopnjo tveganja. Skupina je zato poostrila nadzor nad posameznimi
finančnimi kategorijami. Skupina Luka Koper ima evidentirana tudi druga predvsem nefinančna
tveganja, ki so podrobno opisana v poslovnem delu letnega poročila, v poglavju Upravljanje tveganj.
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1. Obvladovanje tveganja spremembe poštene vrednosti
V skupini ima obvladujoča družba 98 odstotkov vseh finančnih naložb, vrednotenih po pošteni
vrednosti.
Skupina ima 6,6 odstotka svojih sredstev (leto prej 6,2 odstotka) naloženih v finančne naložbe,
vrednotene po pošteni vrednosti. Tveganje poštene vrednosti se pri teh naložbah kaže v nihanju
borznih tečajev, ki vpliva na vrednost teh sredstev in posledično na rezultat ob njihovi odsvojitvi. To
vrsto tveganja je skupina identificirala pri naložbah v tržne vrednostne papirje slovenskih podjetij.
Vrednost nekratkoročnih finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo in vrednotenih po pošteni
vrednosti prek kapitala, tako na zadnji dan poslovnega leta 2014 znaša 29.990.385 evrov. Ta vrednost
je sestavljena iz vrednosti delnic slovenskih podjetij in enot premoženja vzajemnih skladov.
Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti:
Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2014

Sprememba indeksa v %

Vpliv na
kapital

-10 %

-2.999.039

10 %

2.999.039

Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2013

Sprememba indeksa v %

Vpliv na
kapital

-10 %

-2.767.351

10 %

2.767.351

Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti je narejena ob predpostavki, 10-odstotne
rasti vrednosti indeksa, pomeni porast poštene vrednosti portfelja tržnih vrednostnih papirjev za
2.999.039 evrov. Padec vrednosti indeksa za 10 odstotkov bi povzročil ravno nasprotni učinek, to je
znižanje poštene vrednosti teh naložb za enak znesek.
V tem primeru bi se sprememba poštene vrednosti pripoznala v povečanju oziroma zmanjšanju
drugega vseobsegajočega donosa znotraj kapitala.
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Hierarhija poštene vrednosti
Vrednotenje po pošteni vrednosti
Vrednosti ni
mogoče
pridobiti iz
tržnih
podatkov
(3. raven)

-

-

-

-

4.773.396
8.074.163
15.413.997
-

-

-

1.455.653

Knjigovodska Neposredna
vrednost na
vrednost na
dan borznih trgih
31.12.2014
(1. raven)

(v evrih)
Sredstva merjena po pošteni
vrednosti
Druge delnice in deleži

Vrednost
določena na
podlagi
primerljivih
tržnih
podatkov
(2. raven)

17

29.990.385

29.990.385

Sredstva merjena po nabavni
vrednosti
Dana posojila
Druge delnice in deleži
Poslovne terjatve

18, 23
17
24

4.773.396
8.074.163
24.187.221

Obveznosti merjene po pošteni
vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

31

1.455.653

Obveznosti merjene po odplačni
vrednosti
Druge finančne obveznosti
Prejeta posojila
Poslovne obveznosti

34
30, 33
36

Sredstva merjena po nabavni
vrednosti
Dana posojila
Druge delnice in deleži
Poslovne terjatve

441.701
126.249.202
15.136.503

Vrednotenje po pošteni vrednosti
Vrednost
določena na
podlagi
Neposredna
primerljivih
Knjigovodska
vrednost na
tržnih
vrednost na dan borznih trgih
podatkov
31.12.2013
(1. raven)
(2. raven)

(v evrih)
Sredstva merjena po pošteni
vrednosti
Druge delnice in deleži

441.701
126.249.202
15.136.503

17

27.673.511

18, 23
17
24

2.283.889
5.588.388
24.042.689

Obveznosti merjene po pošteni
vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

31

1.099.393

Obveznosti merjene po odplačni
vrednosti
Druge finančne obveznosti
Prejeta posojila
Poslovne obveznosti

34
30, 33
36

Vrednosti ni
mogoče
pridobiti iz
tržnih
podatkov
(3. raven)

27.673.511
-

-

-

-

2.283.889
5.588.388
24.042.689
-

-

-

1.099.393

467.398
152.183.861
13.104.905
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2. Obvladovanje tveganja spremembe obrestnih mer
S tveganjem spremembe obrestnih mer se srečuje le obvladujoča družba, saj ima le ta finančne
obveznosti, najete z variabilnimi obrestnimi merami.
Zaradi strukture finančnih obveznosti se povečuje tudi pomen obrestnega tveganja, saj lahko
nepričakovana rast variabilnih obrestnih mer negativno vpliva na načrtovane poslovne rezultate
skupine. V letu 2014 je skupini uspelo zmanjšati finančne obveznosti za 15,7 odstotka glede na
preteklo poslovno leto, tako da so na zadnji dan poslovnega leta 2014 znašale 138.202.764 evrov.
V predhodnih letih je obvladujoča družba vzpostavila obrestno zaščito za dve večji dolgoročni posojili v
skupnem znesku 65 milijonov evrov; tako je 99,6-odstotno izpostavljenost vseh posojil obrestnemu
tveganju znižala na 41 odstotkov. Ostanek bančnih posojil, izpostavljenih variabilni obrestni meri,
znaša 60.947.773 evrov. Izvedena finančna instrumenta obrestne zamenjave se v poslovnih knjigah
obravnavata po načelih obračunavanja varovanj pred tveganji (angl. hedge accounting). Na dan 31.
12. 2014 je poštena vrednost obeh izvedenih instrumentov obrestne zamenjave znašala –1.455.653
evrov in je pripoznana kot dolgoročna obveznost družbe.
Analiza občutljivosti bančnih posojil glede na spremembo variabilnih obrestnih mer:

(v evrih)
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek

(v evrih)
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek

Bančna
posojila po
variabilni
obrestni
meri
31.12.2014

15 %

50 %

100 %

38.947.773
22.000.000

4.557
5.643

15.190
18.810

30.379
37.620

60.947.773

10.200

34.000

67.999

Bančna
posojila po
variabilni
obrestni
meri
31.12.2013

15 %

50 %

100 %

38.947.773
22.000.000

4.557
5.643

15.190
18.810

30.379
37.620

60.947.773

10.200

34.000

67.999

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer je narejena ob
predpostavki morebitne rasti obrestnih mer v višini 15 odstotkov, 50 odstotkov in 100 odstotkov.
Če bi v letu 2015 zaznali rast variabilnih obrestnih mer za 15 odstotkov glede na ravni variabilnih
obrestnih mer ob koncu leta 2014, bi se ob enakem obsegu zadolženosti obrestni odhodki povečali za
10.200 evrov. V primeru rasti variabilnih obrestnih mer za 50 oziroma 100 odstotkov bi se obrestni
odhodki povečali za 34.000 oziroma 67.999 evrov. Morebitni padec obrestnih mer za enake odstotke
bi odražal padec postavke obrestnih odhodkov za enake vrednosti.
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3. Obvladovanje likvidnostnega tveganja
Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da skupina ne bi mogla poravnati obveznosti ob
zapadlosti. Skupina Luka Koper obvladuje likvidnostno tveganje z rednim načrtovanjem denarnih tokov
za različne ročnosti. Preventivno deluje na področju preprečevanja zamud kupcev, predvsem z rednim
spremljanjem in takojšnjim odzivom na zamude pri plačilih; dodaten ukrep predstavljajo obračuni
zamudnih obresti, zasnovani na vodenju enotne politike do kupcev. V zadnjih letih je obvladujoča
družba uspešno izvedla proces prestrukturiranja kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne, kar je
še dodatno znižalo izpostavljenost likvidnostnemu tveganju, ter zaradi presežkov likvidnih sredstev
predčasno vračala bančna posojila.

(v evrih)
2014
Posojila in krediti*
Obračunane obresti z
zapadlostjo v naslednjem
koledarskem letu
Predvidene obresti od vseh
posojil
Druge finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Druge poslovne obveznosti
2013
Posojila in krediti*
Obračunane obresti z
zapadlostjo v naslednjem
koledarskem letu
Predvidene obresti od vseh
posojil
Druge finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Druge poslovne obveznosti

Do 3
mesece

Od 3 do 12
mesecev

Od 1 do 5
let

Nad 5 let

Skupaj

2.299.008

13.620.835

60.600.054

49.927.876

126.447.773

54.319

-

-

-

54.319

305.956
441.701
10.190.478
4.946.025

2.129.522
-

6.265.526
1.455.653
-

2.794.807
-

11.495.812
1.897.354
10.190.478
4.946.025

3.123.298

12.087.982

76.523.435

60.674.338

152.409.053

117.382

-

-

-

117.382

513.684
467.398
9.995.711
3.109.194

2.857.376
-

9.130.025
1.099.393

4.445.383
-

16.946.468
1.566.791
9.995.711
3.109.194

-

*V postavki so zajeta tudi posojila od pridruženih družb
4. Obvladovanje valutnega tveganja
Izhodiščno tveganje spremembe valutnega tečaja izhaja iz terjatev do kupcev, nominiranih v
ameriških dolarjih (USD). Povprečno mesečno stanje odprtih terjatev do kupcev je v letu 2014 znašalo
492 tisoč ameriških dolarjev. Na zadnji dan leta 2014 so znašale odprte terjatve, nominirane v
ameriških dolarjih, 1,31 odstotka, v letu 2013 pa 2,61 odstotka vseh odprtih terjatev do kupcev. Po
ocenah skupine je delež terjatev, nominiranih v ameriških dolarjih, zanemarljiv, zato se skupina ni
odločila za ščitenje te postavke.

5. Obvladovanje kreditnega tveganja
Obvladovanje tveganja neizpolnitve pogodbenih obveznosti nasprotne stranke – tako imenovanega
kreditnega tveganja – je v zadnjih letih pridobilo na pomenu. Neplačila kupcev se prenašajo na
gospodarske subjekte z verižno reakcijo, kar bistveno poslabša oceno verjetnosti pravočasnih prilivov
in ustvarja dodatne stroške financiranja poslovanja. Pospešena izterjava pripomore k minimiziranju
negativnih posledic vsesplošne plačilne nesposobnosti. Na to področje pozitivno vpliva specifična
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struktura naših kupcev, saj skupina posluje pretežno z omejenim številom večjih družb, to je
špediterjev in agentov.
Posebnost poslovanja skupine je tudi zastavna pravica na skladiščenem blagu, ki jo lahko za poplačilo
obveznosti kupca unovčimo, če je ta ne bi prostovoljno poravnal. Nekatere vrste terjatev ima skupina
zavarovane z varščinami, ki jih kupcu po plačilu vseh obveznosti vrnemo. Med finančnimi naložbami
ima dana posojila zavarovana z bianko menicami in drugim (ne)premičnim premoženjem.
Sredstva, izpostavljena kreditnemu tveganju:
(v evrih)

Pojasnilo

Nekratkoročno dana posojila
Nekratkoročne poslovne terjatve
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Kratkoročni depoziti
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne terjatve do kupcev
Denar in denarni ustrezniki
Skupaj

17
18
20
22
22
23
24

31.12.2014

31.12.2013

598.314
5.681
4.172.780
2.302
21.552.554
5.940.791

1.548.089
6.088
3.312.854
623.636
112.164
22.016.611
3.162.841

30.369.402

29.302.780

Izpostavljenost skupine kreditnemu tveganju je nizka, zaradi vzpostavljenih mehanizmov njegovega
obvladovanja pa je nizka tudi verjetnost nastanka škode.

6. Obvladovanje tveganja ustrezne kapitalske strukture
Identifikacija optimalne kapitalske strukture in posledično približevanje obstoječe kapitalske strukture
optimalni sta ključna za uspešnost skupine, saj je kapital v svoji pojavni obliki najdražji vir
financiranja. Skupina je s težnjo po približevanju optimalni kapitalski strukturi v preteklih letih
predvsem zaradi financiranja lastne organske rasti povečevala delež finančnih obveznosti med viri
sredstev. Skupini je v letu 2014, podobno kakor v predhodnem letu, ponovno uspelo znižati obseg
zadolžitve, saj so se njene finančne obveznosti v primerjavi s predhodnim letom znižale za dobrih 16
odstotkov na 128.146.556 evrov. Tovrstna gibanja pozitivno vplivajo na tveganje ustrezne kapitalske
strukture. Skupina bo zato v prihodnjih letih v skladu s svojo dolgoročno usmeritvijo delovala v smeri
postopnega zniževanja deleža tujih virov v bilančni vsoti.
(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Skupaj obveznosti
Denar in denarni ustrezniki ter kratkoročni depoziti
Neto dolg

166.261.981
-10.113.571
156.148.410

184.354.423
-3.786.477
180.567.946

Kapital

286.280.634

259.066.905

0,55

0,70

Neto dolg / kapital
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Pojasnilo 39.

Posli z revizijsko družbo

Pogodbena vrednost storitev revidiranja izkazov skupine, ki jih je opravila družba KPMG Slovenija, d.
o. o., za poslovno leto 2014 znaša 41.200 evrov brez DDV. Revizijska družba je prevedla letno poročilo
za 20 evrov brez DDV za avtorsko stran. Pogodbena vrednost storitev dajanja zagotovil o
računovodskih izkazih za dejavnost gospodarske javne službe za poslovno leto 2014, ki jih je za
družbo opravila družba KPMG Slovenija, d. o. o., znaša 2.000 evrov brez DDV.
Družba KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., je za skupino opravila storitev neodvisne presoje
ekonomskega elaborata v vrednosti 9.600 evrov brez DDV.

11 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA
FEBRUAR 2014



Obvladujoča družba je 6. 2. 2015 sklenila sodno poravnavo, na podlagi katere je plačala
znesek 262.000 evrov, in s tem pravnomočno zaključila pravdni postopek zoper Luko Koper, d.
d., ki je trajal od leta 2012. V zvezi s tem sporom je imela obvladujoča družba oblikovane
rezervacije za tožbe v višini 1.761.966 evrov, ki so bile odpravljene v februarju 2015.



Obvladujoča družba je 19. 2. 2015 podpisala sodno poravnavo v več sodnih postopkih,
povezanih s projektom fotovoltaike, in z večjem številom strank v postopkih. Osnovni namen
poravnave je, da se celovito razrešijo medsebojna razmerja v tem projektu ter se na ta način
odpravi negotovost izida večjega števila sodnih postopkov za Luko Koper, d. d., s tožbenim
zahtevkom v višini 11.588.612 evrov, in prepreči nadaljnje nastanjanje sodnih stroškov.
Obvladujoča družba je s sodno poravnavo prevzela obveznost, da po pravnomočnosti sklepa, s
katerim stečajno sodišče odobri sodno poravnavo, plača 436.550 evrov. Za ta znesek so bile
oblikovane rezervacije za tožbe že konec leta 2014.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., ZA LETO 2014
1

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

(v evrih)

Pojasnilo

2014

2013

Čisti prihodki od prodaje
Drugi prihodki

1
2

154.464.507
2.224.793

136.808.792
1.487.461

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja

3
4
5
6
7

-13.056.264
-41.259.016
-37.876.433
-25.866.381
-8.156.302
30.474.904

-10.324.499
-40.945.827
-34.350.388
-26.679.349
-15.435.974
10.560.216

Finančni prihodki

8

2.626.456

1.776.461

Finančni odhodki
Poslovni izid iz financiranja

8

-4.147.364
-1.520.908

-9.368.991
-7.592.530

Poslovni izid pred obdavčitvijo

9

28.953.996

2.967.686

Davek iz dobička
Odloženi davki

10
11

-2.371.563
-134.019

1.644.560

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček na delnico - osnovni in popravljeni

12
12

26.448.414
1,89

4.612.246
0,33

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.
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2

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

(v evrih)

2014

2013

26.448.414

4.612.246

1.287.686

4.294.107

-218.907

-703.964

-758.091

798.914

128.875

118.586

439.563

4.507.643

Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube iz pozaposlitvenih zaslužkov
Odloženi davek na nerealizirane aktuarske dobičke ali izgube
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkazu
poslovnega izida

-514.100
43.698

-45.098
3.833

-470.401

-41.265

Drugi vseobsegajoči donos

-30.838

4.466.378

26.417.576

9.078.624

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
Odloženi davek na prevrednotenje finančnih sredstev razpoložljivih za
prodajo
Sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred
tveganjem
Odloženi davek na spremembo vrednosti finančnih instrumentov za
varovanje pred tveganjem
Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkazu
poslovnega izida

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
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3

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE

(v evrih)

Pojasnilo

31.12.2014

31.12.2013

314.042.915
30.240.281
4.612.609
4.533.063
6.737.709
34.850.365
598.314
5.681
9.619.520
405.240.457
1.781.382
463.957
1.299.157
24.489.213
3.984.291
32.018.000

315.025.705
23.638.779
5.085.761
1.562.288
7.717.709
33.261.899
1.384.563
6.088
7.728.741
395.411.533
8.233.179
534.983
25.835.122
895.323
35.498.607

437.258.457

430.910.140

58.420.965
89.562.703
94.322.557
9.186.100
1.374.740
13.224.207
266.091.272
4.193.090
7.375.114
120.378.002
1.455.653
81.281
2.071.131
135.554.271
15.927.780
441.329
2.371.563
16.872.242
35.612.914

58.420.965
89.562.703
81.098.349
9.216.938
1.415.638
2.306.123
242.020.716
3.906.546
6.447.722
147.223.161
988.486
60.090
158.626.005
15.211.280
466.845
14.585.294
30.263.419

437.258.457

430.910.140

SREDSTVA
Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Naložbe v odvisne družbe
Naložbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Dana posojila
Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Nekratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Dana posojila
Poslovne in druge terjatve
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročna sredstva

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SKUPAJ SREDSTVA

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Kapital
Rezervacije
Odloženi prihodki
Posojila
Druge finančne obveznosti
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Nekratkoročne obveznosti
Posojila
Druge finančne obveznosti
Obveznosti za davek od dohodka
Poslovne in druge obveznosti
Kratkoročne obveznosti

27
28
29
30
31
32
21
33
34
10
35

SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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4

IZKAZ DENARNIH TOKOV

(v evrih)

2014

2013

26.448.414

4.612.246

25.866.381

26.679.349

359.381

8.480.558

-46.165
923.031
-750.219
-2.626.456
4.147.364
2.505.582

-9.040
48.769
-1.776.461
9.368.991
-1.644.560

56.827.313

45.759.852

-572.306
-463.957
2.368.181
1.450.055
1.044.413

-2.421.088
-213.203
-783.557
3.726.590
749.339

60.653.699

46.817.933

283.872
1.660.299
66.763
2.744.421
-28.485.811
-1.158.608

218.939
1.557.522
801.490
4.461.472
-14.522.369
-105.508

-24.889.064

-7.588.454

-4.147.850
2.280.000
-10.944.000
-17.516.796
-107.021
-2.240.000

-4.624.147
20.642.005
18.451.803
-3.653.917
-67.456.133
31.843
-2.354.687

-32.675.667

-38.963.233

895.323

629.077

Denarni izid v obdobju

3.088.968

266.246

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

3.984.291

895.323

Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Prilagoditve za:
Amortizacija
Odpisi vrednosti in izgube pri prodaji nepremičnin, naprav, opreme in naložbenih
nepremičnin
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in
naložbenih nepremičnin
Popravek vrednosti terjatev
Odprava rezervacij
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Davek iz dobička in prihodki (odhodki) iz naslova odloženih davkov
Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih kratkoročnih sredstev in davki
Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij
Sprememba poslovnih terjatev
Sprememba zalog
Sprememba aktivnih časovnih razmejitev
Sprememba poslovnih obveznosti
Sprememba rezervacij in razmejenih prihodkov
Davek od dobička
Denarni tok iz poslovanja
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejete obresti
Prejete dividende
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev
Prejemki od prodaje, zmanjšanja finančnih naložb in danih posojil
Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev
Izdatki za nakup finančnih naložb in povečanje danih posojil
Denarni tok iz naložbenja
Denarni tokovi pri financiranju
Plačane obresti
Prejemki pri prejetih nekratkoročnih posojilih
Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih
Izdatki za vračilo nekratkoročnih posojil
Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil
Sprememba kapitala
Izplačane dividende
Denarni tok iz financiranja
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
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5

IZKAZA SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA

Leto 2014
Druge

Preneseni

Čisti

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

rezerve

čisti

poslovni

Presežek iz

Skupaj

kapital

rezerve

rezerve

iz dobička

poslovni izid

izid leta

prevrednotenja

kapital

Stanje na dan 31. decembra 2013

58.420.965

89.562.703

18.765.115

62.333.234

1.415.638

2.306.123

9.216.938

242.020.716

Stanje na dan 1. januarja 2014

58.420.965

89.562.703

18.765.115

62.333.234

1.415.638

2.306.123

9.216.938

242.020.716

-

-

-

-

-2.240.000
-107.021

-

-

-2.240.000
-107.021

-

-

-

-

-2.347.021

-

-

-2.347.021

-

-

-

-

-

26.448.414

-

26.448.414

-

-

-

-

-

-

1.068.779

1.068.779

-

-

-

-

-

-

-629.216

-629.216

-

-

-

-

-

-

-470.401

-470.401

-

-

-

-

-

26.448.414

-30.838

26.417.576

-

-

-

13.224.207

-13.224.207

-

-

-

-

-

-

58.420.965

89.562.703

(v evrih)

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije
z lastniki
Izplačilo dividend
Druge spremembe lastniškega kapitala

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb, zmanjšane za davek
Spremembe poštene vrednosti finančnih
instrumentov za varovanje pred tveganjem,
zmanjšane za davek
Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube, zmanjšane
za davek

Premiki v kapitalu
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu
organov vodenja in nadzora
Razporeditev preostalega dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

Stanje na dan 31. decembra 2014
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-

-

2.306.123

-2.306.123

-

-

-

13.224.207

2.306.123

-15.530.330

-

-

18.765.115

75.557.441

1.374.740

13.224.207

9.186.100

266.091.272
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Leto 2013
Druge

Preneseni

Čisti

Osnovni

Kapitalske

Zakonske

rezerve

čisti

poslovni

kapital

rezerve

rezerve

iz dobička

poslovni izid

Stanje na dan 31. decembra 2012

58.420.965

89.562.703

18.765.115

60.027.111

-

3.763.795

4.750.560

235.290.249

Stanje na dan 1. januarja 2013

58.420.965

89.562.703

18.765.115

60.027.111

-

3.763.795

4.750.560

235.290.249

-

-

-

-

-2.380.000
31.843

-

-

-2.380.000
31.843

-

-

-

-

-2.348.157

-

-

-2.348.157

-

-

-

-

-

4.612.246

-

4.612.246

-

-

-

-

-

-

3.590.143

3.590.143

-

-

-

-

-

-

917.500

917.500

-

-

-

-

-

-

-41.265

-41.265

-

-

-

-

-

4.612.246

4.466.378

9.078.624

-

-

-

-

3.763.795

-3.763.795

-

-

-

-

-

2.306.123

-

-2.306.123

-

-

58.420.965

89.562.703

18.765.115

2.306.123
62.333.234

3.763.795
1.415.638

-6.069.918
2.306.123

9.216.938

242.020.716

(v evrih)

Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
Izplačilo dividend
Druge spremembe lastniškega kapitala

Celotni vseobsegajoči donos
obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja
finančnih naložb, zmanjšane za davek
Spremembe poštene vrednosti finančnih
instrumentov za varovanje pred tveganjem,
zmanjšane za davek
Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube,
zmanjšane za davek

Premiki v kapitalu
Razporeditev preostalega dela čistega dobička
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala
Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora

Stanje na dan 31. decembra 2013

Presežek iz

Skupaj

izid leta prevrednotenja

kapital

-
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

a) Podlage za pripravo računovodskih izkazov
Poročajoča družba
Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem (v nadaljevanju: družba), s sedežem na Vojkovem
nabrežju 38 v Kopru, v Sloveniji, je obvladujoča družba Skupine Luka Koper.
Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga, kar družba dopolnjuje z
vrsto storitev na blagu in drugih storitev ter tako strankam zagotavlja celovito logistično podporo.
Luka Koper, d. d., na podlagi koncesijske pogodbe skrbi za pristaniško infrastrukturo in njen razvoj.
Računovodski izkazi obvladujoče družbe so pripravljeni za leto, ki se je končalo 31. 12. 2014.
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d., so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde
(IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega
poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija, ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah.
Uprava Luke Koper, d. d., je računovodske izkaze potrdila 31. 03. 2015.
Podlage za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri izvedenih finančnih
instrumentih in finančnih naložbah, ki so na razpolago za prodajo, pri katerih je upoštevana poštena
vrednost.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez stotinov, ki so funkcijska valuta družbe.
Uporaba ocen in presoj
Skladno z MSRP poslovodstvo pri pripravi računovodskih izkazov poda ocene, presoje in predpostavke,
ki vplivajo na uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev ter obveznosti, prihodkov in
odhodkov. Ocene oblikujejo glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju.
Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo, zato se ocene stalno preverjajo in oblikujemo njihovi
popravki.
Slabitev finančnih instrumentov in nefinančnih sredstev
Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in kritičnih presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v
procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki najbolj močno vplivajo na zneske v računovodskih
izkazih, so bili uporabljeni pri presoji vrednosti nepremičnin, naprav in opreme (pojasnilo 14) ter
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naložbenih nepremičnin (pojasnilo 15), pri vrednotenju naložb v odvisne, pridružene in druge družbe
(pojasnili 16, 17) ter pri pripoznavanju terjatev za odložene davke (pojasnilo 21).
Odloženi davki
Na osnovi ocene, da bo v prihodnosti na voljo dovolj razpoložljivega dobička, je družba oblikovala
terjatve za odložene davke iz naslova:




rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
slabitve finančnih naložb,
slabitve terjatev.

Odložene terjatve za davek, ki so pripoznane iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in
odpravnine, se zmanjšujejo v ustreznih zneskih s koriščenjem oblikovanih rezervacij in povečujejo v
ustreznih zneskih glede na novo oblikovane rezervacije.
Glede na to, da slabitve finančnih naložb in terjatev ob oblikovanju niso davčno priznan odhodek, je
družba oblikovala terjatve za odloženi davek v ustrezni višini. Terjatve za odloženi davek bodo
realizirane ob odtujitvi teh naložb ali odpravi finančne naložbe oziroma finančnega instrumenta in ob
dokončnem odpisu terjatev.
Davčna stopnja, uporabljena za izračun višine odbitnih začasnih razlik, je 17 odstotkov in je bila ista
kot v letu 2013.
Izkazane obveznosti za odložene davke izhajajo iz začasnih obdavčljivih razlik pri prevrednotenju za
prodajo razpoložljivih finančnih naložb (po pošteni vrednosti neposredno v kapitalu) na višjo vrednost,
iz naslova prevrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih naložb na nižjo vrednost pa so izkazane
terjatve za odloženi davek.
Na dan poročanja se preverja višina izkazanih terjatev in obveznosti za odloženi davek. Če podjetje ne
razpolaga z zadostnim razpoložljivim dobičkom, se izkazana vrednost terjatev za odloženi davek
ustrezno zmanjša.
Rezervacije
Poslovodstvo potrdi vsebino in višino oblikovanih rezervacij:



za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na podlagi aktuarskega izračuna,
za prejete tožbe in odškodnine na podlagi presoje sodil za pripoznanje.
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7

POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN RAZKRITJA

Uporabljene računovodske usmeritve
Računovodske usmeritve, navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, ki
so prikazana v računovodskih izkazih.

Posli v tuji valuti
Posle, izražene v tuji valuti, družba preračuna v evre po referenčnem tečaju Evropske centralne banke
na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti na dan bilance stanja, so
preračunani v domačo valuto po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, veljavnem na zadnji
dan obračunskega obdobja. Tečajne razlike so pripoznane v izkazu poslovnega izida.
Nepremičnine, naprave in oprema
Pri merjenju nepremičnin, naprav in opreme družba uporablja model nabavne vrednosti. Sredstvo se
izkazuje po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve. Način in uporabljene metode vrednotenja sredstev zaradi oslabitve so opisane
v nadaljevanju pod naslovom »Oslabitev nefinančnih sredstev«. Nabavna vrednost nepremičnin,
naprav in opreme je ustreznik denarne cene na dan pripoznanja.
Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, so obravnavani kot posamezna
sredstva, ki se amortizirajo v ocenjeni dobi koristnosti.
Zemljišča so obravnavana ločeno in se ne amortizirajo.
Stroški izposoje
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče neposredno pripisati nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v
pripravi, povečujejo nabavno vrednost takega sredstva. Usredstvovanje stroškov izposojanja kot dela
nabavne vrednosti sredstva v pripravi se začne, ko nastanejo izdatki za sredstvo, ko nastanejo stroški
izposojanja in ko se začnejo dejavnosti, ki so potrebne za pripravo sredstva za nameravano uporabo
ali prodajo.
Kasnejši stroški
Kasnejši izdatki, nastali v zvezi z nadomestitvijo posameznega dela nepremičnin, naprav in opreme,
povečujejo njegovo nabavno vrednost po načelu pripoznanja. Nadomeščeni del se preneha
pripoznavati. Drugi kasnejši izdatki v zvezi z nepremičnino, napravo in opremo povečajo njeno
nabavno vrednost, če je verjetno, da bodo njene prihodnje gospodarske koristi večje v primerjavi s
prvotno ocenjenimi. Vsi ostali izdatki se pripoznajo kot odhodek ob nastanku.
Amortizacija
Znesek amortizacije v vsakem obdobju je pripoznan v poslovnem izidu. Sredstvo se začne amortizirati,
ko je razpoložljivo za uporabo. Nepremičnine, naprave in opremo amortiziramo po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju ocenjene dobe koristnosti vsake posamezne
nepremičnine, naprave in opreme. Uporabljena metoda amortiziranja se preveri na koncu vsakega
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poslovnega leta. Preostalo vrednost sredstva se praviloma upošteva le pri pomembnih postavkah, pri
čemer se upoštevajo tudi stroški likvidacije nepremičnin, naprav in opreme. Zemljišč, sredstev v
pridobivanju, nekratkoročnih sredstev, razvrščenih v skupino (za odtujitev) za prodajo, in umetnin se
ne amortizira.
Sredstvo
Gradbeni objekti
Transportna in prekladalna oprema
- lokomotive
- viličarji, nakladalci
Računalniška oprema
Druga oprema

2014
1,5–6 %
5,6–20 %
10-15 %
12,5 %
20–25 %
10–25 %

2013
1,5–6 %
5,6–20 %
10-15 %
12,5 %
20–25 %
10–25 %

Odprava pripoznanja
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posamezne nepremičnine, naprave in opreme družba odpravi ob
odtujitvi ali če od njene uporabe ali odtujitve ne pričakujemo prihodnjih gospodarskih koristi. Dobički
ali izgube iz odtujitve posamezne nepremičnine, naprave in opreme se določijo kot razlika med
prihodki iz odtujitve in knjigovodsko vrednostjo ter se vključijo v poslovni izid.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno osnovno sredstvo se na začetku pripozna po nabavni vrednosti. Po začetnem
pripoznanju se neopredmetena sredstva izkazujejo po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski
popravek vrednosti in izgube zaradi oslabitve.
Amortizacija
Amortizacija se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo, to pomeni, ko je na kraju in v stanju,
ki sta potrebna za načrtovano delovanje.
Neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja v obdobju koristnosti sredstva. Vsa neopredmetena sredstva
imajo končno dobo koristnosti.
Dobo in metodo amortiziranja za neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti družba pregleda
najmanj konec vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti sredstva razlikuje od
prejšnjih ocen, se dobo amortiziranja ustrezno spremeni.
Doba koristnosti neopredmetenega sredstva, ki izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne
presega dobe pogodbenih ali drugih pravnih pravic, lahko pa je krajša, odvisno od obdobja, v katerem
pričakujemo, da bomo sredstvo uporabljali. Ocenjena doba koristnosti za druga neopredmetena
sredstva je 10 let (uporabljene amortizacijske stopnje so podane v spodnji tabeli).
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne premoženjske
pravice

2014

2013

10–20 %

10–20 %

Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine ima družba v lasti, da bi prinašale najemnino ali povečevale vrednost
dolgoročne naložbe. Za merjenje naložbenih nepremičnin družba uporablja model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
ocenjene dobe koristnosti posameznega sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo. V najem dani objekti
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so razdeljeni na sestavne dele glede na ocenjeno dobo koristnosti. Povprečne uporabljene
amortizacijske stopnje naložbenih nepremičnin so sledeče:
Naložbene nepremičnine
Zgradbe

2014

2013

1,5–6 %

1,5–6 %

Finančne naložbe v povezana podjetja
Družba vse finančne naložbe v odvisne, pridružene, skupaj obvladovane in druge družbe vrednoti po
nabavni vrednosti. Podjetje na vsak dan izkaza finančnega položaja oceni, ali obstajajo kakšni
nepristranski dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Oslabitev naložb se pripozna v izkazu
poslovnega izida.
Finančni instrumenti
Finančni instrumenti so razvrščeni v razrede, kot sledi:
1.
2.
3.
4.

finančni instrumenti, vodeni po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
posojila in terjatve,
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Posojila in terjatve

Dana in prejeta posojila ter terjatve družba pripozna na datum poravnave in meri po odplačni
vrednosti z uporabo metode veljavnih obresti.
Terjatve iz poslovanja
V poslovnih knjigah družba ločeno evidentira dolgoročne in kratkoročne terjatve do kupcev. Terjatve
za obresti od omenjenih terjatev se izkazujejo zabilančno. Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz
poslovanja so na začetku izkazane z zneski, ki izhajajo iz pogodb ali ustreznih knjigovodskih listin.
Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev
Za zapadle terjatve do kupcev in zapadle terjatve iz naslova zamudnih obresti, ki so starejše od 180
dni, družba oblikuje popravke vrednosti v celotni višini terjatve, za posebne vrste terjatev pa v
določenih primerih individualno, na podlagi presoje. Popravki vrednosti terjatev do podjetij, v katerih
je uveden stečajni ali likvidacijski postopek, se oblikujejo v celotni višini (100 odstotkov) terjatve, takoj
ko se ugotovi, da se je postopek začel.
Izgube zaradi oslabitve bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami.
Dana posojila
Dana posojila družba na začetku pripozna po pošteni vrednosti. Po začetnem pripoznanju jih družba
izkazuje po njihovi odplačni vrednosti ob upoštevanju metode veljavnih obresti. Glede na ročnost so
na datum poravnave dana posojila razvrščena med nekratkoročna oziroma kratkoročna sredstva. S
ciljem obvladovanja kreditnega tveganja se glede na boniteto posojilojemalca določita ročnost posojila
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ter način poravnave, zavarovana z običajnimi instrumenti zavarovanja (na primer: bianko menice,
zastava vrednostnih papirjev in drugih (ne)premičnin, možnost enostranskega pobota medsebojnih
obveznosti ipd.). Ob morebitnem neizpolnjevanju zapadlih pogodbenih obveznosti posojilojemalca
družba pristopi k unovčitvi instrumentov zavarovanja oziroma k oblikovanju slabitve naložbe, v kolikor
je sprožen sodni postopek.
Prejeta posojila
Prejeta posojila družba na začetku pripozna po pošteni vrednosti, po začetnem pripoznanju pa po
odplačni vrednosti ob upoštevanju metode veljavnih obresti. V strukturi prejetih posojil prevladujejo
bančna posojila z odplačilom glavnice ob zapadlosti posojilne pogodbe. Glede na ročnost so prejeta
posojila ob pripoznanju uvrščena med nekratkoročne oziroma kratkoročne finančne obveznosti. Na
zadnji dan leta so vse finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu, prenesene med
kratkoročne finančne obveznosti. Prejeta posojila so zavarovana z bianko menicami in finančnimi
zavezami, eno posojilo pa s terjatvami.
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Med finančna sredstva, ki so na razpolago za prodajo, so razporejene naložbe v kapitalske
vrednostnice. Ob začetnem pripoznanju so izmerjene po pošteni vrednosti, h kateri smo prišteli še
stroške posla, ki izhajajo iz nakupa finančnega sredstva. Za pošteno vrednost štejemo tržno
oblikovano vrednost, kot je zaključni borzni tečaj delnice ali objavljena dnevna vrednost enote
premoženja vzajemnega sklada. Spremembe poštene vrednosti družba pripozna v drugem
vseobsegajočem donosu znotraj kapitala. Za razknjiževanje delnic se upošteva metodo povprečnih
cen. Pri odpravi pripoznanja družba dobičke oziroma izgube prenese v poslovni izid. Pri obračunavanju
nakupa in prodaje se uporablja datum trgovanja.
Vse ostale finančne naložbe, za katere ni delujočega trga in katerih poštene vrednosti ni mogoče
zanesljivo izmeriti, merimo po nabavni vrednosti.
Sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo
V to skupino družba uvršča nekratkoročna sredstva, nepremičnine, naprave in opremo
sredstva nekratkoročne narave, katerih knjigovodska vrednost bo poravnana predvsem
naslednjih dvanajstih mesecih. Obdobje zaključka prodaje se lahko podaljša na več kot
zamik povzročijo dogodki in okoliščine, na katere družba ne more vplivati, obstajajo
dokazi, da dosledno uresničuje načrt prodaje sredstva.

ter finančna
s prodajo v
eno leto, če
pa zadostni

Sredstva ob prerazvrstitvi v skupino »Sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo« merimo po
knjigovodski ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer vedno po tisti, ki je nižja.
Morebitne izgube zaradi zmanjšanja poštene vrednosti se takoj pripoznajo v poslovnem izidu.
Zaloge
Zaloge materiala družba vrednoti po nabavni vrednosti ali čisti tržni vrednosti, in sicer po manjši izmed
njiju. Količinska enota zaloge materiala se ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena,
uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne
dajatve se doda tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za
dobljene popuste. Družba za zmanjševanje količin materiala na zalogi uporablja metodo tehtanih
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povprečnih cen. Drobni inventar, dan v uporabo, družba takoj prenese med stroške. Zaloge se zaradi
okrepitve ne prevrednotijo.
Denar
Med denarna sredstva družbe spadajo denar v blagajni in vloge na vpogled na računih ter bančni
depoziti na odpoklic ali z rokom vezave do treh mesecev.
Izpeljani finančni instrumenti
Družba ne izdaja izpeljanih finančnih instrumentov za namen trgovanja. Izvedeni finančni instrumenti
se uporabljajo za varovanje izpostavljenosti družbe pred tveganji, ki izhajajo iz dejavnosti financiranja
in investiranja. Izvedeni finančni instrumenti se izkažejo po pošteni vrednosti. Način pripoznanja
dobičkov ali izgub iz spremembe poštene vrednosti je odvisen od vrste varovanja pred tveganjem
oziroma od tega, ali gre za računovodsko varovanje pred tveganjem ali ne. Družba uporablja izvedene
finančne instrumente izključno za računovodsko varovanje pred tveganji. Pri računovodskem
varovanju pred tveganjem se dobički ali izgube zaradi spremembe poštene vrednosti pripoznajo tako,
da se del dobička ali izgube iz instrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno
varovanje pred tveganjem, pripozna v drugem vseobsegajočem donosu. Ko predvideni posel postane
sredstvo ali obveznost, se kumulativni znesek dobička ali izgube iz kapitala prenese in upošteva v
začetnem merjenju stroškov pridobitve ali druge knjigovodske vrednosti sredstva ali obveznosti.
Neuspešni del varovanja se takoj izkaže v izkazu poslovnega izida.
Kapital
Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe Luka Koper, d. d., je razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih delnic, ki se
glasijo na ime in so prosto prenosljive.
Dividende
Dividende so pripoznane v računovodskih izkazih družbe, ko je sprejet sklep skupščine delničarjev o
izplačilu dividend.
Odkup lastnih delnic
V letu 2014 družba ni trgovala z lastnimi delnicami.
Odobreni kapital
Na 31. 12. 2014 družba ni imela odobrenega kapitala.
Rezervacije
Rezervacije za tožbe in odškodnine
Družba oblikuje rezervacije za prejete tožbe in odškodnine, ki so povezane z domnevnimi kršitvami pri
poslovanju. Oblikovanje in višino rezervaciji določimo na podlagi naslednjih sodil:

Računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d. /
Računovodsko poročilo

182

Letno poročilo Luka Koper 2014

o
o
o

ali ima družba sedanjo obvezo (pravno ali posredno), ki je posledica preteklega
dogodka;
verjetnost, da bo pri poravnavi obveznosti (tožbe) potreben odtok denarnih sredstev
(rezervacija se pripozna, če je verjetnost velika);
možnost zanesljive ocenitve obveze.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Skladno z zakonskimi predpisi in s podjetniško kolektivno pogodbo družba dolžna obračunati in
izplačati jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvi. Za izmero teh zaslužkov se uporablja
vrednotenje aktuarske obveznosti v skladu s pričakovano rastjo plač od dneva vrednotenja do
predvidene upokojitve zaposlene osebe. To pomeni vračunavanje zaslužkov sorazmerno z opravljenim
delom. Ocenjena obveznost je pripoznana v višini sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov.
Pri merjenju se oceni tudi predvideno povišanje plač in fluktuacijo zaposlenih.
Na osnovi aktuarskega izračuna družba pripozna nerealizirane aktuarske dobičke ali izgube tekočega
leta za odpravnine v drugem vseobsegajočem donosu v kapitalu, stroške sprotnega službovanja in
stroške obresti pa v izkazu poslovnega izida. Za jubilejne nagrade v izkazu poslovnega izida
prikazujemo tako stroške sprotnega službovanja in stroške obresti kot aktuarske dobičke ali izgube.
Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na
aktuarskem izračunu na dan 31. 12. 2014, v katerem so bile upoštevane naslednje predpostavke:
•
•
•
•
•
•

trenutno veljavna višina odpravnin in jubilejnih nagrad,
0,72-odstotna neto rast plač,
povprečna inflacija od novembra 2013 do oktobra 2014,
smrtnost na osnovi tablic umrljivosti iz leta 2007 za slovensko populacijo,
1,9-odstotna diskontna stopnja,
fluktuacija zaposlenih: 1 odstotek.

Vzdrževanje pristaniške infrastrukture
Družba Luka Koper, d. d., skladno s koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo ter potrjenimi sodili s
strani Republike Slovenije oblikuje dolgoročno razmejene prihodke gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja pristaniške infrastrukture v višini, ki ustreza višini presežka prihodkov iz naslova
pristaniških pristojbin nad stroški gospodarske javne službe. V primeru presežka stroškov nad prihodki
iz naslova pristaniških pristojbin se v višini presežka odpravijo dolgoročno odloženi prihodki.
Finančne obveznosti
Prejeta posojila družba ob začetnem pripoznanju izkazuje po pošteni vrednosti, zmanjšani za
pripadajoče stroške posla. Razliko med izvirno in odplačno vrednostjo se izkazuje v izkazu poslovnega
izida v obdobju odplačevanja posojila, pri čemer se uporablja metodo efektivne obrestne mere.
Poslovne obveznosti
Med nekratkoročnimi poslovnimi obveznostmi družba izkazuje prejete varščine za najete poslovne
prostore. Med kratkoročnimi obveznostim so ločeno izkazane obveznosti do dobaviteljev, države in
zaposlenih. Med drugimi poslovnimi obveznostmi so izkazani kratkoročno odloženi stroški oziroma
odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki.
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Davek od dobička
Davek od dobička družba obračunava skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb. Osnova
za obračun davka od dohodka je bruto dobiček, povečan za davčno nepriznane stroške in zmanjšan za
zakonsko dovoljene olajšave. Od tako dobljene osnove je obračunana obveznost za davek od dohodka
pravnih oseb. Uporabljena stopnja davka za leto 2014 in za primerjalno leto 2013 je 17 odstotkov.
Odloženi davki
Z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja je družba obračunala tudi
odložene davke. Te izkazuje kot odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek. Pri
obračunavanju odloženih davkov je družba uporabila metodo obveznosti po izkazu finančnega
položaja. Knjižno vrednost sredstev in obveznosti se primerja z njihovo davčno vrednostjo, razliko med
obema vrednostma pa opredeli kot stalno ali začasno razliko. Začasne razlike so razdeljene na
obdavčljive in odbitne. Obdavčljive začasne razlike so povečale obdavčljive zneske in odložene davčne
obveznosti. Odbitne začasne razlike pa so zmanjšale obdavčljive zneske in povečale odložene davčne
terjatve.
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica
pobotanj odmerjene terjatve in odmerjene obveznosti za davek od dohodka ter če so odloženi davki
vezani na isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni organ.
Čisti dobiček na delnico
Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico se izračuna tako, da se čisti poslovni izid poslovnega
leta deli s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic.
Prihodki
Poslovni prihodki
Prihodki iz opravljenih storitev
Poslovne prihodke družba pripozna, ko upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku in jih je mogoče zanesljivo izmeriti.
Pri pripoznavanju prihodkov iz opravljenih storitev se uporablja metoda odstotka dokončanosti del na
dan bilance stanja. Po tej metodi so pripoznani prihodki v obračunskem obdobju, v katerem so storitve
opravljene. Razkriva se zneske vsake pomembne vrste prihodkov, pripoznanih v obdobju, ter
dosežene prihodke na domačih in tujih trgih. Prihodki na domačem trgu so prihodki, doseženi v
Sloveniji; tuji trg predstavljajo države EU in tretje države.
Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin zajemajo pretežno prihodke od naložbenih nepremičnin, to je gradbenih
objektov in zemljišč, ki jih družba daje v poslovni najem. Družba prihodke od najemnin uvršča med
poslovne prihodke.
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Drugi prihodki
Med drugimi prihodki se izkazujejo prevrednotovalni poslovni prihodki pri prodaji nepremičnin, naprav
in opreme, subvencije, donacije, prejete odškodnine in ostali prihodki. Državne in druge subvencije,
prejete za kritje stroškov, so pripoznane strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo
zadevni stroški, ki naj bi jih le-te nadomestile. Ostali prihodki se pripoznajo, ko upravičeno
pričakujemo, da bodo vodili do prejemkov.
Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki vključujejo prihodke od obresti na dana posojila, prihodke od dividend, prihodke od
odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev in prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.
Prihodki od obresti so pripoznani ob njihovem nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. Prihodki
od dividend so izkazani v poslovnem izidu, ko je uveljavljena pravica do izplačila.
Finančni odhodki obsegajo stroške obresti za prejeta posojila, negativne tečajne razlike, izgube zaradi
oslabitve vrednosti finančnih sredstev, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja
in odobritev posojil se pripoznajo v izkazu poslovnega izida skozi celotno zapadlost posojila.
Odhodki – stroški
Stroške kot odhodke družba pripozna v obdobju, v katerem nastanejo. Razvrščeni so v skladu z
njihovo naravo. Družba jih razkriva po naravnih vrstah. Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje
gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem
dolga, in če je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Oslabitev sredstev
Oslabitev nefinančnih sredstev
Če obstaja znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno, se oceni njegovo nadomestljivo vrednost v
skladu z MRS 36. Če ni mogoče oceniti nadomestljive vrednosti sredstva, podjetje ugotovi
nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote, ki ji sredstvo pripada. Slabitev se izkaže v izkazu
poslovnega izida. Izgube zaradi oslabitve je treba odpraviti, če so se spremenile ocene, uporabljene za
ugotovitev nadomestljive vrednosti sredstev. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do
katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila
ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana
izguba zaradi oslabitve. Odprava izgube se pripozna kot prihodek v poslovnem izidu.
Oslabitev finančnih sredstev
Na datum vsakega poročanja družba opravi preizkus ocene slabitve finančnih naložb po izbranih
kriterijih, opredeljenih v pravilniku o računovodstvu, da bi ugotovila, ali obstajajo nepristranski dokazi
o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če taki razlogi obstajajo, pristopi k izračunu višine
vrednosti izgube zaradi oslabitve.
Če presodi, da je treba opraviti slabitev pri finančnih naložbah, izkazanih po odplačni vrednosti, se
znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo finančne naložbe in sedanjo vrednostjo
pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih po izvirni efektivni obrestni meri. Vrednost
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izgube se pripozna v poslovnem izidu. Če razlogi za slabitev finančne naložbe prenehajo obstajati, je
razveljavitev slabitve finančne naložbe, izkazane po odplačni vrednosti, pripoznana v poslovnem izidu.
Če pri finančnih naložbah v odvisne, pridružene, skupaj obvladovane in druge družbe, izkazanih po
nabavni vrednosti, družba presodi, da je treba opraviti slabitev, se morebitno izgubo izmeri kot razliko
med knjigovodsko vrednostjo finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih
denarnih tokov (ali po kateri drugi metodi), razobrestenih po trenutni tržni donosnosti za podobna
finančna sredstva, in se pripozna v poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni odhodek.
Izkaz vseobsegajočega donosa
V izkazu vseobsegajočega donosa so prikazani čisti poslovni izid ter drugi vseobsegajoči donos. Vanj
so vključene postavke, ki bodo v prihodnje razporejene v izkaz poslovnega izida, ter postavke, ki v
prihodnje ne bodo pripoznane v izkazu poslovnega izida, kakor zahtevajo ali dovoljujejo druga določila
MSRP.
Izkaz denarnih tokov
V družbi se poroča o denarnih tokovih iz poslovanja po posredni metodi na podlagi postavk v izkazu
finančnega položaja z dne 31. 12. 2014 in 31. 12. 2013, izkaza poslovnega izida za leto 2014 ter
dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev odtokov in pritokov.
Izkaz sprememb lastniškega kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu (celoto
prihodkov in odhodkov ter transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki), vključno z uporabo čistega
poslovnega izida. Vključen je izkaz vseobsegajočega donosa, ki čisti dobiček tekočega obdobja
povečuje za vse prihodke in odhodke, ki smo jih neposredno pripoznali v kapitalu.
Upravljanje tveganj
Družba spremlja tveganja in jih skuša obvladovati na vseh ravneh poslovanja. Pri ocenjevanju tveganj
upošteva različne dejavnike in meri stroške nadzora s koristmi. Ustrezno upravljanje tveganj se
zagotavlja z njihovim pravočasnim prepoznavanjem in obvladovanjem ter z usmeritvami in politikami,
opredeljenimi v dokumentih sistema vodenja.
Poslovanje družbe je izpostavljeno tveganjem, ki so močno odvisna od tržnih zakonitosti, kar zahteva
njihovo aktivno spremljanje. Poleg strateških in operativnih tveganj se družba srečuje tudi s finančnimi
tveganji, med katerimi so najpomembnejša tveganje spremembe poštene vrednosti, obrestno,
likvidnostno, valutno in kreditno tveganje ter tveganje ustrezne kapitalske sestave. Kako ugotavljamo
in obvladujemo finančna tveganja, je razkrito v pojasnilu št. 38: Finančni instrumenti in obvladovanje
finančnih tveganj.
Na novo sprejeti standardi in pojasnila
Novi standardi in pojasnila, navedeni v nadaljevanju, še niso veljavni in med pripravo letnih
računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2014 niso bili upoštevani:
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MRS 19 – Zaslužki zaposlencev: Prispevki zaposlenih
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. 2. 2015. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred tem
datumom je dovoljena.
Spremembe so pomembne zgolj za programe z določenimi zaslužki 1 oziroma za izpolnjevanje zahtev,
ki se nanašajo na prispevke zaposlenih ali tretjih oseb. Gre za prispevke, ki:
 jih določajo formalne določbe programa,
 so povezani z opravljeno storitvijo in
 so neodvisni od števila let delovne dobe.
V primeru, da so ta merila izpolnjena, jih družba lahko (ni pa nujno) upošteva kot zmanjšanje stroškov
službovanja v obdobju, ko je bila zadevna storitev opravljena.
Družba predvideva, da bo dopolnilo na dan prve uporabe vplivalo na računovodske izkaze, saj družba
prispevke plačane za zaposlene in tretje osebe v program z določenimi zaslužki pripoznava kot
zmanjšanje stroškov službovanja v obdobju, ko je zadevna storitev opravljena, in jih ne vključi v
obračun tekočih stroškov dela oziroma obvezo za določene zaslužke.
OPMSRP 21 Dajatve
Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 17. 6. 2014. Uporablja se za nazaj. Uporaba pred
tem datumom je dovoljena.
Pojasnilo daje smernice glede opredelitve obvezujočega dogodka, na podlagi katerega nastane
obveznost, ter določitve časovnega okvirja za pripoznanje obveznosti plačila dajatve.
V skladu s pojasnilom je obvezujoči dogodek tisti, ki sproži plačilo dajatve, kot je opredeljeno z
zakonodajo, obveznost plačila dajatve pa se pripozna ob nastanku tega dogodka.
Obveznost plačila dajatve se pripozna postopoma, če obvezujoči dogodek nastopi v določenem
časovnem obdobju.
Če je obvezujoči dogodek doseganje najnižjega praga dejavnosti (kot so najnižji znesek ustvarjenih
prihodkov ali prodaje ali proizvedenih izložkov), se ustrezna obveznost pripozna, ko je dosežen ta
najnižji prag dejavnosti.
Pojasnilo nadalje določa, da družba nima posredne obveze plačati dajatve, ki se sproži s poslovanjem
v prihodnjem obdobju, če mora zaradi gospodarskih razlogov nadaljevati poslovanje v navedenem
prihodnjem obdobju.

1

Post-employment defined benefit plans or other long-term employee defined benefit plans
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Družba predvideva, da pojasnilo na dan prve uporabe ne bo pomembno vplivalo na računovodske
izkaze, saj ne zahteva spremembe računovodskih usmeritev glede dajatev.
MSRP 3 Poslovne združitve
Dopolnilo k MSRP 3 »Poslovne združitve« (posledično vključujejo spremembe ostalih standardov)
pojasnjuje, ko gre pri finančnem instrumentu za pogojno nadomestilo; v tem primeru se skladno z
MRS 32 instrument razvrsti kot obveznost ali kapital . Nadalje dopolnilo pojasnjuje, da je pogojno
nadomestilo, razvrščeno kot sredstvo ali obveznost, potrebno na dan poročanja meriti po pošteni
vrednosti.
Družba nima pogojnih nadomestil v zvezi z nabavo odvisnih družb.
Poštena vrednost
Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, ter finančnih
instrumentih za varovanje. Vse ostale postavke v računovodskih izkazih so predstavljene po nabavni
ali odplačni vrednosti.
Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva mora družba upoštevati zmožnost tržnega
udeleženca, ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo uporabo sredstva ali z njegovo
prodajo drugemu udeležencu na trgu, ki bo sredstvo uporabil v skrajni in najboljši meri.
Družba uporablja metode vrednotenja, ki so primerne v danih okoliščinah in za katere so na voljo
zadostni podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih podatkov in minimalno uporabo
netržnih vhodnih podatkov.
Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izkazih merjeni ali razkriti po pošteni vrednosti, so
razvrščeni v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje ravni vhodnih podatkov, ki so pomembni
za merjenje celotne poštene vrednosti:
1. raven – tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga za podobna sredstva in obveznosti,
2. raven – model vrednotenja, ki neposredno ali posredno temelji na tržnih podatkih,
3. raven – model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih podatkih.
Za sredstva in obveznosti, ki so bili v računovodskih izkazih pripoznani že v predhodnih obdobjih,
podjetje ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je prišlo do prehoda med ravnmi tako,
da ponovno preveri razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven vhodnih podatkov, ki so
pomembni za merjenje celotne poštene vrednosti.
Hierarhija poštenih vrednosti sredstev in obveznosti družbe je predstavljena v pojasnilu št. 38.
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8

DODATNA POJASNILA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Pojasnilo 1.

Čisti prihodki od prodaje

(v evrih)

2014

2013

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
- storitev
- blaga in materiala
- najemnin
Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih
- storitev
- najemnin

48.390.391
46.794.022
19.312
1.577.057
106.074.116
105.911.680
162.436

44.512.508
42.840.369
57.558
1.614.581
92.296.284
92.104.450
191.834

Skupaj čisti prihodki od prodaje

154.464.507

136.808.792

Pojasnilo 2.

Drugi prihodki

(v evrih)

2014

2013

Drugi poslovni prihodki
Odprava rezervacij
Subvencije, dotacije in podobni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obv.
Drugi prihodki
Prejete odškodnine in kazni
Subvencije in drugih prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
Ostali prihodki

832.920
750.219
82.701
46.165
36.536
1.391.873
504.095
684.917
202.861

115.740
493
5.400
109.847
9.040
100.807
1.371.721
368.768
998.053
4.900

Skupaj drugi prihodki

2.224.793

1.487.461

V letu 2014 je družba odpravila oblikovane rezervacije zaradi ugodne rešitve tožbe zoper družbo v
višini 750.219 evrov.

Pojasnilo 3.

Stroški materiala

(v evrih)
Stroški pomožnega materiala
Stroški nadomestnih delov
Stroški energije
Stroški pisarniškega materiala
Drugi stroški materiala
Skupaj

2014

2013

1.821.116
4.306.897
6.482.935
120.962
324.354

3.316.180
6.517.690
129.598
361.031

13.056.264

10.324.499
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Pojasnilo 4.

Stroški storitev

(v evrih)
Stroški pristaniških storitev
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovanj
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklam in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
Stroški drugih storitev
Skupaj

2014

2013

19.890.301
264.288
6.441.282
604.661
331.415
513.218
1.115.958
1.183.513
299.197
10.615.183

19.268.603
135.088
8.223.305
739.875
337.764
420.581
1.016.436
1.147.896
253.621
9.402.658

41.259.016

40.945.827

Najvišjo postavko med stroški storitev predstavljajo stroški pristaniških storitev, med katere sodijo
storitve izvajalcev pristaniških storitev ter storitve, vezane na osnovno dejavnost družbe. Pri stroških
drugih storitev največje postavke predstavljajo stroški koncesijske dajatve v višini 5.248.716 evrov
(leta 2013 so znašali 4.578.513 evrov), stroški informacijske podpore, ki v letu 2014 znašajo
2.771.530 evrov (leta 2013 so znašali 2.764.793 evrov) ter stroški komunalnih storitev v višini 827.801
evrov (leta 2013 so znašali 851.022 evrov).
Vsi najemi, ki jih ima družba sklenjene, so preklicni, pomembnih bodočih obveznosti iz tega naslova ni.

Pojasnilo 5.

Stroški dela

(v evrih)

2014

2013

24.951.405
4.004.803
1.135.329
4.770.173
3.014.723

22.166.221
3.946.254
1.050.855
4.430.206
2.756.852

37.876.433

34.350.388

Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Delodajalčevi prispevki od prejemkov zaposlencev
Regres za letni dopust, povračila in drugi stroški
Skupaj

V letu 2014, in sicer v decembru, so zaposleni z izjemo članov uprave ter zaposlenih na podlagi
individualnih pogodb prejeli dodatno povprečno mesečno plačo (trinajsto plačo) iz naslova doseganja
načrtovane dodane vrednosti. Na podlagi določil in meril podjetniške kolektivne pogodbe ter izkazov
poslovnega izida so uprava družbe in oba reprezentativna sindikata podpisali dogovor, po katerem
vsem zaposlenim v družbi pripada še dodatek na plačo za pozitivno rast dodane vrednosti na
zaposlenega za zadnji dve leti. Na podlagi dogovora je bil izveden poračun plač od 1. 7. do 31. 12.
2014.
Zaposleni prejemajo plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) s strani delodajalca,
ki pokojninski načrt financira trinajsto leto.
V letu 2014 je znašal regres za letni dopust 789 evrov na zaposlenega, v letu 2013 pa 788 evrov.
Člani uprave in člani nadzornega sveta ter zaposleni na podlagi individualnih pogodb niso prejeli
posojil.
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Povprečno število zaposlenih po izobrazbeni strukturi:

Raven izobrazbe

Povprečno
število
zaposlenih
2014

Povprečno
število
zaposlenih
2013

VIII/2
VIII/1
VII
VI/2
VI/1
V
IV
III
I–II

2
19
104
124
63
238
199
12
46

1
18
98
120
60
234
196
12
45

Skupaj

805

784

Pojasnilo 6.

Amortizacija

(v evrih)
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija
Amortizacija

zgradb
opreme in nadomestnih delov
drobnega inventarja
naložbenih nepremičnin
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Skupaj

2014

2013

11.499.450
13.351.978
16.935
429.825
568.193

11.455.226
14.144.123
117.511
420.481
542.008

25.866.381

26.679.349

2014

2013

744.073

1.146.602

95.167
923.031
5.315.199
156.628
67.318
6.307
2.100
846.479

8.480.558
15.032
5.290.796
94.000
67.834
4.496
2.100
334.556

8.156.302

15.435.974

V letu 2014 se amortizacijske stopnje niso spremenile.

Pojasnilo 7.

Drugi poslovni odhodki

(v evrih)
Rezervacije
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri nepremičninah, napravah
in opremi ter naložbenih nepremičninah
Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov
Donacije
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom z dajatvami
Štipendije dijakom in študentom
Drugi stroški in odhodki
Skupaj

V letu 2014 je bil skladno z računovodsko politiko oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini
923.031 evrov.
Najpomembnejša postavka med dajatvami je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je leta
2014 znašalo 5.153.529 evrov, leta 2013 pa 5.099.682 evrov. Za donacije je družba namenila 156.628
evrov, v predhodnem letu pa 94.000 evrov. Postavka rezervacije predstavlja stroške oblikovanja
dolgoročnih rezervacij za tožbe in odškodnine.
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Pojasnilo 8.

Finančni prihodki in odhodki

(v evrih)

2014

2013

501.648
225.000
1.603.651

625.780
221.952
709.790

5.442
107.646

7.288
119.242

108.502
74.567

92.409
-

2.626.456

1.776.461

-48.827

-2.538.168

-13.750

-969.350
-1.237.326

-189.536
-8.894
-3.874.097

-190.485
-9.490
-4.342.250

-90
-12.170
-

-375
-22.832
-58.715

Skupaj finančni odhodki

-4.147.364

-9.368.991

Neto finančni izid

-1.520.908

-7.592.530

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih in skupaj obvladovanih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki od obresti
Finančni prihodki od obresti družb v skupini
Finančni prihodki od obresti drugih
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Neto tečajne razlike
Skupaj finančni prihodki
Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz slabitve in odpisov finančnih naložb v družbe v skupini
Finančni odhodki iz slabitve in odpisov finančnih naložb v pridružene in skupaj
obvla. družbe
Finančni odhodki iz slabitve in odpisov drugih finančnih naložb
Finančni odhodki za obresti
Finančni odhodki za obresti družb v skupini
Finančni odhodki za obresti od pridruženih in skupaj obvladovanih družb
Finančni odhodki za obresti do bank
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Neto tečajne razlike

V letu 2014 je družba Luka Koper INPO, d. o. o. izplačala dividendo v višini 501.648 evrov.

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih in skupaj obvladovanih družbah se nanašajo na dividende
družbe Adria Transport, d. o. o., v višini 150.000 evrov in dividende družbe Adria-Tow, d. o. o., v višini
75.000 evrov.
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah se nanašajo na prejete dividende iz naslova vrednostnih
papirjev in pripoznani kapitalski dobiček pri prodaji 33,3-odstotnega deleža družbe Railport Arad S.r.l.
Romunija v višini 670.000 evrov.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v letu 2014 nižji za 11 odstotkov, predvsem zaradi nižjega
obsega zadolžitve družbe in nižje variabilne obrestne mere euribor. Podrobnejša analiza tveganja
spremembe obrestnih mer in občutljivosti finančnih obveznosti glede na spremembo variabilnih
obrestnih mer je predstavljena v pojasnilu št. 38: Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih
tveganj.
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Pojasnilo 9.

Poslovni izid pred obdavčitvijo

V letu 2014 je družba dosegla poslovni izid iz poslovanja v višini 30.474.904 evrov, v enakem obdobju
lani 10.560.216 evrov. Ob upoštevanju negativnega poslovnega izida iz financiranja, ki v letu 2014
znaša –1.520.908 evrov, v letu 2013 pa je znašal –7.592.530 evrov, znaša poslovni izid pred davki
28.953.996 evrov, leta 2013 pa je znašal 2.967.686 evrov.

Pojasnilo 10.

Davki in efektivna davčna stopnja

(v evrih)

2014

2013

2.371.563
134.019
2.505.582
28.953.996
4.922.179
-412.429
-282.250
-2.217.512
366.521
129.073
-

-1.644.560
-1.644.560
2.967.686
504.507
-1.342.954
-270.725

Skupaj odhodek za davek

2.505.582

-1.644.560

Efektivna davčna stopnja

8,65 %

-

Odmerjeni davek
Odloženi davek
Davek iz dobička skupaj
Poslovni izid pred davki
Davek od dobička (17 %)
Neobdavčeni prihodki in povečanje odhodkov
Neobdavčene prejete dividende
Davčne olajšave
Davčno nepriznani odhodki
Davčno nepriznani odhodki v zvezi s slabitvijo naložb
Drugo zmanjšanje davčne osnove

268.308
-807.502
3.806

Največji delež davčnih olajšav predstavljajo vlaganja v naprave in opremo.

Pojasnilo 11.

Odloženi davki

Odloženi davki so zmanjšali čisti poslovni izid družbe za 134.019 evrov, medtem ko so v letu 2013 čisti
poslovni izid povečali za 1.644.560 evrov.
Spremembe odloženih terjatev oziroma obveznosti za davek, ki so bile pripoznane v izkazu poslovnega
izida, so:
(v evrih)
Rezervacije
Neizkoriščene davčne izgube
Dolgoročne finančne naložbe
Oblikovani popravki terjatev
Obrestno ščitenje
Skupaj

2014

2013

-12.230
-104.307
-167.550
150.068

4.405
104.307
1.531.803
4.044

-134.019

1.644.559
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Spremembe odloženih obveznosti za davek, ki so bile pripoznane v izkazu drugega vseobsegajočega
donosa, so:
(v evrih)
Vpliv odloženih davkov iz spremembe
poštene vrednosti finančnih naložb
razpoložljivih za prodaji
Vpliv odloženih davkov iz spremembe
poštene vrednosti finančnih
instrumentov za varovanje pred
tveganjem
Vpliv odloženih davkov iz naslova
aktuarskih dobičkov in izgub od
določenih zaslužkov
Skupaj

Računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d. /
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2014

2013

-218.907

-703.964

128.875

118.586

43.698

3.833

-46.334

-581.545
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Leto 2014

(v evrih)
Odložene terjatve in obveznosti za davek iz naslova:
slabitve naložb in finančnih instrumentov
rezervacij za odpravnine in jubilejnih nagrad ter
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za GJS
popravka vrednosti terjatev
davčne izgube
Skupaj
Pobotanje z odloženimi obveznostmi za davek
Odložene terjatve za davek v izkazu
finančnega položaja podjetja

Stanje
1.1.2014

Terjatve
Pripoznane v
izkazu
poslovnega
Pripoznane v
izida
kapitalu

Obveznosti

Stanje
31.12.2014

Stanje
1.1.2014

Pripoznane v
kapitalu

Stanje
31.12.2014

9.162.463

-167.550

-141.077

8.853.836

2.122.178

-51.047

2.071.131

506.623
77.526
104.307

-12.230
150.068
-104.307

43.698
-

538.090
227.594
-

-

-

-

9.850.919
-2.122.178

-134.019

-97.379

9.619.520

2.122.178

-51.047

2.071.131

9.619.520

2.122.178

7.728.741

2.071.131

Leto 2013
Terjatve

Obveznosti

(v evrih)

Stanje
1.1.2013

Pripoznane v
izkazu
poslovnega
izida

Odložene terjatve in obveznosti za davek iz naslova:
slabitve naložb in finančnih instrumentov

7.404.740

1.531.803

225.920

9.162.463

1.310.880

811.298

2.122.178

498.385
73.482
-

4.405
4.044
104.307

3.833
-

506.623
77.526
104.307

-

-

-

Skupaj
Pobotanje z odloženimi obveznostmi za davek

7.976.607
-1.310.880

1.644.559

229.753

9.850.919
-2.122.178

1.310.880
-1.310.880

811.298

2.122.178
-2.122.178

Odložene terjatve za davek v izkazu finančnega
položaja podjetja

6.665.727

7.728.741

-

rezervacij za odpravnine in jubilejnih nagrad ter
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za GJS
popravka vrednosti terjatev
davčne izgube

Pripoznane v
kapitalu

Stanje
31.12.2013

Stanje
1.1.2013

Pripoznane v
kapitalu

Stanje
31.12.2013
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Pojasnilo 12.

Čisti dobiček na delnico

(v evrih)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Število vseh delnic
Število navadnih delnic

31.12.2014

31.12.2013

26.448.414
14.000.000
14.000.000

4.612.246
14.000.000
14.000.000

1,89

0,33

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na
delnico

Pri izračunu osnovnega čistega dobička na delnico za leto 2014 je v števcu čisti poslovni izid
obračunskega obdobja, v imenovalcu pa povprečno število vseh delnic.
Popravljeni čisti dobiček na delnico je enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico, saj je delniški
kapital družbe po pretvorbi prednostnih v navadne delnice sestavljen izključno iz navadnih delnic.
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Pojasnilo 13.

Nepremičnine, naprave in oprema

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Nepremičnine, naprave in oprema
Zemljišča
Zgradbe
Naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema, ki se pridobivajo ter dani predujmi

7.276.705
213.618.753
58.389.052
3.256.531
31.501.874

7.280.453
221.080.309
63.032.036
2.525.244
21.107.663

314.042.915

315.025.705

Skupaj

Nepremičnine, naprave in oprema niso zastavljene. Nepremičninam, napravam in opremi v letu 2014
niso bili pripisani stroški izposojanja.
Nabavna vrednost sredstev v uporabi, katerih neodpisana vrednost je na 31. 12. 2014 enaka nič,
znaša 193.465.629 evrov, na dan 31. 12. 2013 pa je znašala 183.668.733 evrov.
Obveznosti do dobaviteljev nepremičnin, naprav in opreme so na 31. 12. 2014 znašale 5.064.559
evrov, na dan 31. 12. 2013 pa 3.129.353 evrov.
V letu 2014 so investicije v nepremičnine, naprave in opremo znašale 28.390.770 evrov. Večje
investicije so bile sledeče:




izgrajena je bila zaledna skladiščna površina 7. C veza na prvem pomolu,



na kontejnerskem terminalu je bila v uporabo predana nova 6.480 kvadratnih metrov velika
skladiščna površina, ki bo omogočala približno 600 TEU dodatnih skladiščnih mest,



za potrebe odlaganja izkopnega materiala iz severnega dela prvega bazena sta bili zgrajeni dve
kaseti na območju ankaranske Bonifike, in sicer kaseta 7A in kaseta na parceli št. 799/29 k.o.
Ankaran,

končana je bila prva faza poglabljanja plovnega kanala in severnega dela prvega bazena na
globino –14 metrov,
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zaradi dotrajanosti starih je bilo na terminalu generalnih tovorov nabavljenih dvanajst novih
viličarjev,




začeta je bila posodobitev analognega in video nadzornega sistema z IP tehnologijo,




zaradi preprečevanja železniških prometnih nesreč je bil saniran kritični del železniških tirov,



nabavljeno je bilo novo železniško premikalno vozilo.

nabavljena je bila nova tehnološka oprema za zmanjševanje emisij prahu pri nakladanju in
obnovljena skladiščna površina za potrebe pretovarjanja razsutih tovorov,
zaradi širitve obstoječih tirnih kapacitet v zaledje drugega pomola je bil zgrajen nov cestnoželezniški most čez Rižano,
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Preglednica gibanja nepremičnin, naprav in opreme
Leto 2014
Druge

(v evrih)

Naprave in

naprave in

Sredstva v

Predujmi
za
pridobitev

Zemljišča

Zgradbe

oprema

oprema

pridobivanju

sredstev

Skupaj

7.280.453

400.600.590

221.887.333

13.012.855

20.638.263

469.400

663.888.894

7.280.453

400.600.590

221.887.333

13.012.855

20.638.263

469.400

663.888.894

5.850

56.293

77.401

20.916

28.666.607

-436.297

28.390.770

-17.160.857

-

Nabavna vrednost
31. decembra 2013
Prenosi znotraj postavk
1. januarja 2014
Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve

-

-

7.962.519

8.091.746

1.106.592

-4.055

-21.970

-126.095

-149.311

-116.652

-505.796

-

1.148.084

770.381

-5.543

-4.371.505

Odpisi
Prenos iz neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Prenos na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

31. decembra 2014

-411.028

-886.662
-

1.918.465

-

-4.788.076

857.436
-

-

Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in opreme

-264.214
-

-301.431

857.436
-965.570

-258.393

-

143.090

-1.223.963
143.090

-

-182.936

231.337

-48.401

-

-

-

7.276.705

405.931.859

229.603.827

13.684.258

31.468.771

33.103

687.998.523

-

179.520.281

158.855.297

10.487.611

-

-

348.863.189

Popravek vrednosti
31. decembra 2013
Prenosi znotraj postavk
1. januarja 2014
Amortizacija v letu

-

179.520.281

158.855.297

-

11.499.450
-443

Odtujitve

10.487.611

-

-

348.863.189

12.933.034

435.879

-

-

24.868.363

-125.777

-149.311

Odpisi

-

-97.897

-505.796

Prenos iz neopredmetenih dolgoročnih sredstev

-

1.148.084

770.381

Prenos na naložbene nepremičnine

-

-319.050

Prenos iz naložbenih nepremičnin
Prenos na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-

-

-603.693

-

-

-

1.918.465

-

-

-

-319.050

587.229
-

-

Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in opreme

-275.531

587.229
-962.289

-261.677

-

-

140.602

-1.223.966
140.602

-

-24.548

109.323

-84.775

-

-

-

-

192.313.106

171.214.775

10.427.727

-

-

373.955.608

31. decembra 2013

7.280.453

221.080.309

63.032.036

2.525.244

20.638.263

469.400

315.025.705

1. januarja 2014

7.280.453

221.080.309

63.032.036

2.525.244

20.638.263

469.400

315.025.705

31. decembra 2014

7.276.705

213.618.753

58.389.052

3.256.531

31.468.771

33.103

314.042.915

31. decembra 2014
Neodpisana vrednost
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Leto 2013
Druge

(v evrih)

Naprave in

naprave in

Sredstva v

Predujmi
za
pridobitev

Zemljišča

Zgradbe

oprema

oprema

pridobivanju

sredstev

Skupaj

6.261.659

391.294.360

230.663.518

139.696

23.923.228

11.700

652.294.161

-13.192.036

13.192.036

217.471.482

13.331.732

23.923.228

11.700

652.294.161
14.182.167

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
Prenosi znotraj postavk
1. januarja 2013

6.261.659

391.294.360

-

Pridobitve

-

128.068

84.761

57.790

13.453.848

457.700

Prenos z investicij v teku

-

6.841.169

6.165.510

178.531

-13.185.210

-

-

-217.104

-16.537

-214.491

-7.673

-

-455.805

-62.894

-140.103

-

-

-3.526.433

-

-3.729.430

-

54.147

244.326

-

-4.980

-

293.493

1.298.792

2.456.444

4.535

-

-20.155

-

3.739.616
-1.270.627

Odtujitve, odpisi
Oslabitve
Prenos iz/na neopredmetena dolgoročna sredstva
Prenos iz/na naložbene nepremičnine
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-

-

-933.018

-335.574

-2.035

-

Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in opreme

-

-16.958

228.909

-211.951

-

-

-

Prerazvrstitve znotraj nabavne in popravka vrednosti

-

-

-1.164.681

-

-

-

-1.164.681

7.280.453

400.600.590

221.887.333

13.012.855

20.638.263

469.400

663.888.894

-

167.701.208

156.791.931

-

-

-

324.493.139

-10.299.637

10.299.637

31. decembra 2013
Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prenosi znotraj postavk
1. januarja 2013

-

-

167.701.208

146.492.294

10.299.637

-

-

324.493.139

Amortizacija v letu

-

11.455.226

13.671.209

590.424

-

-

25.716.859

Odtujitve, odpisi

-

-8.983

-214.023

-7.651

-

-

-230.657

Prenos iz/na neopredmetena dolgoročna sredstva

-

54.147

244.326

-

-

-

298.473

Prenos iz/na naložbene nepremičnine

-

335.601

4.535

-

-

-

340.136

Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-

-

-407.155

-182.925

-

-

-590.080

Prerazvrstitve znotraj nepremičnin, naprav in opreme

-

-16.918

228.792

-211.874

-

-

-

Prerazvrstitve znotraj nabavne in popravka vrednosti

-

-

-1.164.681

-

-

-

-1.164.681

-

179.520.281

158.855.297

10.487.611

-

-

348.863.189

31. decembra 2012

6.261.659

223.593.152

73.871.587

139.696

23.923.228

11.700

327.801.022

1. januarja 2013

6.261.659

223.593.152

70.979.188

3.032.095

23.923.228

11.700

327.801.022

31. decembra 2013

7.280.453

221.080.309

63.032.036

2.525.244

20.638.263

469.400

315.025.705

31. decembra 2013
Neodpisana vrednost
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Pojasnilo 14.

Naložbene nepremičnine

(v evrih)
Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine - zemljišča
Naložbene nepremičnine - zgradbe
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

17.411.596
12.828.685

16.468.149
7.170.630

30.240.281

23.638.779

Med naložbenimi nepremičninami so objekti, dani v poslovni najem. Naložbene nepremičnine so za
6.601.502 evrov višje v primerjavi s koncem leta 2013 zaradi prerazvrstitve dela naložbenih
nepremičnin iz nepremičnin, naprav in opreme v znesku 4.198.819 evrov ter iz sredstev za prodajo v
višini 2.832.509 evrov.
Najem nepremičnin
(v evrih)
Prihodki od najema naložbenih nepremičnin
Amortizacija naložbenih nepremičnin

31.12.2014

31.12.2013

1.327.530
429.825

1.289.120
420.481

Naložbene nepremičnine niso zastavljene.
Poštena vrednost naložbenih nepremičnin je bila presojana na podlagi cenitev iz leta 2013 in je bila
višja od knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin. V letu 2014 so se naložbene nepremičnine
povečale za prenose iz nepremičnin, ki so bile dokončno zgrajene tega leta, zato se ocenjuje, da
njihova vrednost odraža pošteno vrednost.
Leto 2014
(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

16.468.149
16.468.149

10.665.413
10.665.413

27.133.562
27.133.562

48.412
895.035

4.739.664
-857.436
5.074.345

4.788.076
-857.436
5.969.380

17.411.596

19.621.986

37.033.582

-

3.494.783
3.494.783

3.494.783
3.494.783

-

429.825
319.050
-587.229
3.136.872

429.825
319.050
-587.229
3.136.872

-

6.793.301

6.793.301

16.468.149
16.468.149
17.411.596

7.170.630
7.170.630
12.828.685

23.638.779
23.638.779
30.240.281

Nabavna vrednost
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2014
Popravek vrednosti
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014
Amortizacija v letu
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz nepremičnine, naprave in opremo
Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
31. decembra 2014
Neodpisana vrednost
31. decembra 2013
1. januarja 2014
31. decembra 2014
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Leto 2013
(v evrih)

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

21.070.841

20.882.505

41.953.346

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
Prilagoditve

-

-

-

21.070.841

20.882.505

41.953.346

Oslabitve

-2.354.305

-2.106.893

-4.461.198

Prenos na nepremičnine, naprave in opremo

-1.298.792

-2.440.824

-3.739.616

Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-490.422

-6.128.548

-6.618.970

Prerazvrstitve znotraj naložbenih nepremičnin

-459.173

459.173

-

16.468.149

10.665.413

27.133.562

1. januarja 2013

31. decembra 2013
Popravek vrednosti
31. decembra 2012

-

6.610.593

6.610.593

Prilagoditve

-

-

-

1. januarja 2013

-

6.610.593

6.610.593

Amortizacija v letu

-

420.481

420.481

Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo

-

-340.136

-340.136

Prenos iz/na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-

-3.196.155

-3.196.155

-

3.494.783

3.494.783

31. decembra 2012

21.070.841

14.271.912

35.342.753

1. januarja 2013

21.070.841

14.271.912

35.342.753

31. decembra 2013

16.468.149

7.170.630

23.638.779

31. decembra 2013
Neodpisana vrednost

Pojasnilo 15.

Neopredmetena sredstva

(v evrih)
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne premoženjske pravice
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

4.612.609

5.085.761

4.612.609

5.085.761

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v uporabi, katerih neodpisana vrednost je na dan 31. 12.
2014 enaka nič, znaša 8.408.537 evrov, na dan 31. 12. 2013 pa je znašala 10.327.003 evrov.
Neopredmetena sredstva na dan 31. 12. 2014 niso bila zastavljena.
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Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev
Leto 2014
Pravice do
industrijske
lastnine in druge
pravice

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

31. decembra 2013
Prilagoditve

16.008.935

458.316

16.467.251
-

1. januarja 2014

16.008.935

458.316

16.467.251

-

95.041

95.041

-1.918.465

-

-1.918.465

14.090.470

553.357

14.643.827

11.381.490

-

11.381.490

-

11.381.490
11.381.490

568.193
-1.918.465

-

568.193
-1.918.465

10.031.218

-

10.031.218

31. decembra 2013
1. januarja 2014

4.627.445
4.627.445

458.316
458.316

5.085.761
5.085.761

31. decembra 2014

4.059.252

553.357

4.612.609

(v evrih)

Skupaj

Nabavna vrednost

Pridobitve
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2014
Popravek vrednosti
31. decembra 2013
Prilagoditve
1. januarja 2014
Amortizacija v letu
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2014
Neodpisana vrednost
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Leto 2013

(v evrih)

Pravice do
industrijske
lastnine in druge
pravice

Neopredmetena
sredstva v
pridobivanju

14.712.495

1.750.047

14.712.495

1.750.047

16.462.542
16.462.542

1.589.933
-293.493

340.202
-1.589.933
-42.000
-

340.202
-42.000
-293.493

16.008.935

458.316

16.467.251

11.137.955

-

11.137.955

-

11.137.955
11.137.955

542.008
-298.473

-

542.008
-298.473

11.381.490

-

11.381.490

3.574.540
3.574.540
4.627.445

1.750.047
1.750.047
458.316

5.324.587
5.324.587
5.085.761

Skupaj

Nabavna vrednost
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2013
Pridobitve
Prenos z investicij v teku
Odtujitve, odpisi
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013
Popravek vrednosti
31. decembra 2012
Prilagoditve
1. januarja 2013
Amortizacija v letu
Prenos iz/na nepremičnine, naprave in opremo
31. decembra 2013
Neodpisana vrednost
31. decembra 2012
1. januarja 2013
31. decembra 2013

Pojasnilo 16.

Naložbe v odvisne družbe

Naložbe v odvisne družbe

(v evrih)
Odvisne družbe:
Luka Koper Inpo, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
Adria Investicije, d. o. o.
Logis Nova, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Adriasole, d. o. o. - v stečaju
Skupaj

Odstotek
lastništva
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
68,1
98,0

Stanje naložb
31.12.2014
1.336.288
485.000
226.000
1.775.775
710.000
4.533.063

Stanje naložb
31.12.2013
1.336.288
226.000

1.562.288

Naložbe v odvisne družbe na dan 31. 12. 2014 znašajo 4.533.063 evrov in so zaradi prerazvrstitev za
2.970.775 evrov večje kot dne 31. 12. 2013. V letu 2014 so bile iz postavke sredstva, namenjena
prodaji, prerazporejene naložbe v družbe Adria Investicije, d. o. o., Logis Nova, d. o. o., in Luka Koper
Pristan, d. o. o. Drugih sprememb v letu 2014 ni bilo.
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Pojasnilo 17.

Naložbe v skupaj obvladovane in pridružene
družbe
Odstotek
lastništva

(v evrih)

Stanje naložb
31.12.2014

Stanje naložb
31.12.2013

Skupaj obvladovane družbe:
Adriafin, d. o. o.
Adria Tow, d. o. o.
Adria Transport, d. o. o.

50,0
50,0
50,0

5.986.104
159.842
450.000

5.986.104
159.842
450.000

49,0
33,3
20,0

141.764

141.764
980.000
7.717.709

Pridružene družbe:
Avtoservis, d. o. o.
RP AradRailport Arad S. r. l.
Golf Istra - v stečaju, d. o. o.
Skupaj

6.737.709

Družba je konec leta 2014 prodala 33,3-odstotni delež naložbe v družbi Railport Arad S. r. l. in pri tem
realizirala 670.000 evrov kapitalskega dobička.

Pojasnilo 18.

Druge nekratkoročne finančne naložbe

(v evrih)
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Druge naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti
Druge naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
Skupaj nekratkoročne finančne naložbe

31.12.2014

31.12.2013

5.588.388
29.261.977

5.588.388
27.673.511

34.850.365

33.261.899

Nekratkoročne finančne naložbe so na dan 31. 12. 2014 znašale 34.850.365 evrov, sestavljajo jih
predvsem naložbe v vrednostne papirje in deleže.
Gibanje
(v evrih)

2014

Stanje 31.12.2013

33.261.899

Povečanja
Prenos iz sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Prevrednotenje na pošteno vrednost preko kapitala
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prodaja, dolgoročen odpis
Prevrednotenje na pošteno vrednost preko kapitala
Stanje 31.12.2014

591.705
1.287.685

2013
29.294.146
4.585.031
-367.008
-250.270

-290.924
34.850.365

33.261.899

Povečanje se nanaša na prenos naložbe v delnice družbe Intereuropa, d. d., iz sredstev, namenjenih
za prodajo, in uskladitev s pošteno vrednostjo. Zmanjšanje pa se nanaša na spremembo poštene
vrednosti finančnih instrumentov za varovanje obrestne mere.
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Pojasnilo 19.

Posojila

(v evrih)
Dana posojila:
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti:
Dolgoročna posojila dana, z odkupom obveznic od drugih
Posojila
Dolgoročna posojila, dana drugim, tudi dani finančni najem
Dolgoročno dana stanovanjska posojila zaposlenim
Dolgoročna posojila, dana drugim
Skupaj dana posojila

31.12.2014

31.12.2013

528.976

1.310.222

69.338
37.940
31.398

74.341
37.233
37.108

598.314

1.384.563

Gibanje 2014

(v evrih)

Finančne
naložbe v
posesti do
zapadlosti

Posojila

Skupaj

Stanje 31.12.2013

1.310.222

74.341

1.384.563

-

234
16.802

-781.246
528.976

-18.637
-1.478
-1.924
69.338

234
16.802
-799.883
-1.478
-1.924
598.314

Povečanja
Pripis obresti
Prenos iz kratkoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na kratkoročne finančne naložbe
Prodaja, dolgoročen odpis
Stanje 31.12.2014

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti, ki jih predstavljajo obveznice slovenskih izdajateljev, so na
dan 31. 12. 2014 znašale 528.976 evrov. V letu 2014 je družba prodala obveznice Factor Banke.
Gibanje 2013

(v evrih)

Finančne
naložbe v
posesti do
zapadlosti

Posojila

Skupaj

Stanje 31.12.2012

1.454.471

62.925

1.517.396

-

1.177
4.831
62.818

-144.249
1.310.222

-41.320
-16.802
712
74.341

1.177
4.831
62.818
-185.569
-16.802
712
1.384.563

Povečanja
Nova posojila, nakupi
Pripis obresti
Prenos iz kratkoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na kratkoročne finančne naložbe
Prodaja, dolgoročen odpis
Stanje 31.12.2013

Pojasnilo 20.

Nekratkoročne poslovne terjatve

Nekratkoročne poslovne terjatve v znesku 5.681 evrov se nanašajo na dane varščine za najem
prostorov za predstavništva družbe.
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Pojasnilo 21.

Odložene terjatve in obveznosti za davek

Terjatve
31.12.2014 31.12.2013

(v evrih)
Odložene terjatve in obveznosti za
davek iz naslova:
- naložb in finančnih instrumentov
- terjatev do kupcev
- rezervacij za odpravnine
- rezervacij za jubilejne nagrade
- dolgoročne pasivne časovne
razmejitve za GJS
- davčne izgube
Skupaj

Obveznosti
31.12.2014 31.12.2013

Neto odloženi davki
31.12.2014 31.12.2013

8.853.835
227.593
96.833
32.167

9.162.462
77.526
45.950
24.515

2.071.131
-

2.122.178
-

6.782.704
227.593
96.833
32.167

7.040.284
77.526
45.950
24.515

409.092
-

436.158
104.308

-

-

409.092
-

436.158
104.308

9.619.520

9.850.919

2.071.131

2.122.178

7.548.389

7.728.741

Družba ima odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik iz naslova dolgoročnih finančnih
naložb in obrestnega ščitenja v višini 8.853.835 evrov, iz naslova oblikovanih dolgoročno razmejenih
prihodkov za gospodarsko javno službo v višini 409.092 evrov, iz naslova slabitev terjatev v višini
227.593 evrov ter iz naslova oblikovanih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v skupni višini
129.000 evrov.

Pojasnilo 22.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

(v evrih)
Sredstva za prodajo:
Nepremičnine, naprave in oprema za prodajo
Druga sredstva, namenjena prodaji
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

1.781.382
-

4.706.246
3.526.933

1.781.382

8.233.179

Sredstva za prodajo družbe na dan 31. 12. 2014 znašajo 1.781.382 evrov in so za 6.451.797 evrov
manjša v primerjavi s koncem leta 2013.
Prerazvrstitve iz sredstev za prodajo v letu 2014:
-

naložbe v družbe Adria Investicije, d. o. o. (1.775.775 evrov), Logis Nova, d. o. o. (710.000 evrov)
in Luka Koper Pristan, d. o. o. (485.000 evrov), so bile prerazvrščene med odvisne družbe;

-

delnice Intereurope v znesku 591.705 evrov so bile prerazvrščene med druge finančne naložbe,

-

objekt prenočišča Prisoje (1.193.495 evrov) in gostinski objekt Pristan (1.639.014 evrov) sta bila
prerazvrščena med naložbene nepremičnine (2.832.509 evrov).
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Preglednica gibanj sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo v letu 2014

(v evrih)
Stanje 31.12.2013
Povečanja
Pridobitev
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na nekratkoročne finančne naložbe
Prenos na naložbene nepremičnine
Prenos na nepremičnine, naprave in opremo
Prevrednotenje na pošteno vrednost
Skupaj 31.12.2014

Nepremičnine
naprave in
oprema

Druga
sredstva

Skupaj

4.706.246

3.526.933

8.233.179

84.374

84.374

-89.865
-2.832.509
-2.490
-

-3.562.480

1.781.382

-

-89.865
-3.562.480
-2.832.509
-2.490
-48.827
1.781.382

-48.827

Preglednica gibanj sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo v letu 2013

(v evrih)
Stanje 31.12.2012
Povečanja
Prenos iz nepremičnin, naprav in opreme
Prenos iz naložbenih nepremičnin
Prenos iz dolgoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Dokončen odpis
Prevrednotenje na pošteno vrednost
Stanje 31.12.2013
Skupaj 31.12.2013

Pojasnilo 23.

Nepremičnine
naprave in
oprema

Druga
sredstva

Skupaj

1.272.226

4.716.519

5.988.745

680.547
3.422.815
-

485.000

680.547
3.422.815
485.000

-534.108
-234
-135.000

-615.730
-1.058.856

-1.149.838
-234
-1.193.856

4.706.246

3.526.933

8.233.179

4.706.246

3.526.933

8.233.179

Zaloge

Na dan 31. 12. 2014 znašajo zaloge materiala 463.957 evrov. Nanašajo se na zaloge materiala za
vzdrževanje.
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Pojasnilo 24.

Dana posojila

Leto 2014

(v evrih)
Stanje 31.12.2013
Povečanja
Nova posojila, nakupi
Pripis obresti
Prenos iz dolgoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Prenos na dolgoročne finančne naložbe
Stanje 31.12.2014

Posojila dana
družbam v
skupini

Posojila
/depoziti

Skupaj

422.819

112.164

534.983

74.000

1.000.000
36
1.478

1.074.000
36
1.478

-200.000

-94.538
-16.802
1.002.338

-294.538
-16.802
1.299.157

296.819

Kratkoročno posojilo družbam v skupini je bilo dano odvisni družbi Adria Terminali, d. o. o., in
odobreno po davčno priznani obrestni meri med povezanimi osebami. Med posojili in depoziti pretežen
delež predstavlja kratkoročni depozit družbe v višini 1.000.000 evrov.
Leto 2013

(v evrih)
Stanje 31.12.2012
Povečanja
Nova posojila, nakupi
Prenos iz dolgoročnih finančnih naložb
Zmanjšanja
Odplačila, prodaje
Oblikovanje popravka vrednosti v letu
Izterjane odpisane naložbe
Prenos na dolgoročne finančne naložbe
Stanje 31.12.2013
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Posojila
dana
družbam v
skupini

Posojila

Skupaj

423.319

3.102.491

3.525.810

99.500
-

16.802

99.500
16.802

-2.974.942
-705
31.335
-62.817
112.164

-3.074.942
-705
31.335
-62.817
534.983

-100.000

422.819
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Pojasnilo 25.

Poslovne in druge terjatve

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Kratkoročne terjatve do kupcev:
na domačem trgu
na tujih trgih
Kratkoročne terjatve do izvoznikov
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
Dani kratkoročni predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve za obresti
Terjatve do države
Druge kratkoročne terjatve
Poslovne terjatve skupaj
Kratkoročno odloženi stroški
Nezaračunani prihodki
Druge terjatve
Skupaj

5.876.315
7.652.450
6.979.428
93.349
30.825
20.632.367
200.000
41.617
9.960
1.897.923
121.454
22.903.322
215.126
1.370.766
1.585.892
24.489.213

6.211.244
7.409.227
7.601.031
51.496
29.471
21.302.469
200.000
5.295
12.127
2.398.490
175.013
24.093.394
338.641
1.403.088
1.741.728
25.835.122

Družba ima pri večini terjatev do kupcev možnost uveljavljanja zakonite zastavne pravice na
uskladiščenem blagu, ki je v njeni posesti.
V letu 2014 je družba oblikovala za 923.030 evrov popravkov vrednosti terjatev.
Na dan 31. 12. 2014 družba ne izkazuje terjatev do članov uprave in članov nadzornega sveta.
Za zavarovanje enega bančnega posojila ima družba na dan 31. 12. 2014 zastavljene terjatve do
stranke.
Kratkoročno nezaračunane prihodke v celoti predstavljajo vračunani prihodki na osnovi nastalih
stroškov evropskih projektov, sofinanciranih s strani evropskih institucij.
Zapadlost terjatev:
(v evrih)
Odprte, nezapadle in neoslabljene
terjatve do kupcev

Popravek
2014

31.12.2014

31.12.2013

17.985.282

17.462.251

Popravek
2013

Zapadle terjatve:
do 30 dni

2.247.969

2.230.173

od 31 do 60 dni

181.011

625.850

od 61 do 90 dni

51.926

210.962

od 91 do 180 dni

148.778

292.759

nad 180 dni
Skupaj

2.414.437

2.387.075

2.037.697

1.545.097

23.029.404

2.387.075

22.859.692

1.545.097

Opomba: Znesek vključuje terjatve do kupcev, do odvisnih in pridruženih družb ter terjatve iz naslova
obresti.
Skupni prihodki od obresti iz naslova zamujenih plačil terjatev v letu 2014 znašajo 106.135 evrov, leta
2013 pa so znašali 92.409 evrov.
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Gibanje popravka vrednosti terjatev:
(v evrih)
Stanje 1.1.

31.12.2014

31.12.2013

1.545.097

1.569.163

923.031
-36.536
-44.517

75.393
-99.459
-

2.387.075

1.545.097

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu
Izterjane odpisane terjatve
Dokončen odpis (izbris) terjatev
Stanje 31.12.

Pojasnilo 26.

Denar in denarni ustrezniki

(v evrih)
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

20
1.032.256
2.952.015

20
578.114
317.189

3.984.291

895.323

Stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov na dan 31. 12. 2014 je bilo 3.984.291 evrov,
predstavlja pa sredstva na transakcijskih računih in kratkoročne depozite v bankah s pogodbeno
ročnostjo, krajšo od treh mesecev. Pogodbene prekoračitve na transakcijskih računih pri bankah
družba ne uporablja. Za dnevne presežke denarnih sredstev ima sklenjene pogodbe o okvirnem
depozitu in pogodbe o prenosu presežkov, kar zagotavlja optimalno tekočo likvidnost poslovanja.

Pojasnilo 27.

Kapital in rezerve

Osnovni kapital
Osnovni kapital družbe v znesku 58.420.965 evrov je razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih
delnic, ki se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Nominalna vrednost delnice znaša 4,17 evrov.
Rezerve
Družba ima oblikovane zakonske rezerve. Kapitalske in zakonske rezerve niso sestavni del bilančnega
dobička in ne morejo biti predmet delitve. Statutarnih rezerv družba nima, saj jih statut ne predvideva.
Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob
zaključku leta 2014 oblikovala dodatne druge rezerve iz dobička v višini polovice čistega poslovnega
izida 13.224.207 evrov.
(v evrih)
Kapitalske rezerve
Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

89.562.703
18.765.115
75.557.441

89.562.703
18.765.115
62.333.234

183.885.259

170.661.052

Presežek iz prevrednotenja
Presežek iz prevrednotenja kapitala iz naslova vrednotenja finančnih naložb, merjenih po pošteni
vrednosti, iz naslova vrednotenja poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred
tveganjem ter iz naslova rezervacij za nerealizirane aktuarske dobičke in izgube je konec leta 2014
znašal 11.124.858 evrov. Po odštetju odloženih davkov znaša 9.186.100 evrov.
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Računovodsko poročilo

210

Letno poročilo Luka Koper 2014

Uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12. 2013
Uprava in nadzorni svet sta skupščini družbe predlagala uporabo bilančnega dobička, ki je 31. 12.
2013 znašal 3.721.761 evrov, na naslednji način:



del bilančnega dobička v znesku 1.400.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto
vrednosti 0,1 evra na navadno delnico,
preostanek bilančnega dobička v znesku 2.321.761 evrov ostane nerazporejen.

Na skupščini družbe 8. 7. 2014 je bil izglasovan nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička
delničarja Republika Slovenija in SDH, d. d., in sicer:


del bilančnega dobička v znesku 2.240.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto
vrednosti 0,16 evra na navadno delnico,



preostanek bilančnega dobička v znesku 1.481.761 evrov ostane nerazporejen.

Izkaz bilančnega dobička za leto 2014 in predlog njegove delitve sta prikazana v poglavju št. 10: Izkaz
bilančnega dobička.

Pojasnilo 28.

Rezervacije

(v evrih)
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Rezervacije za tožbe
Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

1.517.649
2.675.441

829.003
3.077.543

4.193.090

3.906.546

Preglednica gibanja rezervacij
Leto 2014

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2013
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Črpanje
Odprava
Stanje 31. decembra 2014

Pokojnine,
jubilejne
nagrade,
odpravnine
ob upokojitvi

Tožbe in
odškodnine

Skupaj

829.003

3.077.543

757.715
-69.069
-

744.073
-395.956
-750.219

3.906.546
1.501.788
-465.025
-750.219

1.517.649

2.675.441

4.193.090

Na osnovi aktuarskega izračuna je družba pripoznala nerealizirano aktuarsko izgubo tekočega leta za
odpravnine v drugem vseobsegajočem donosu v višini 514.100 evrov, v izkazu poslovnega izida pa
stroške sprotnega službovanja v višini 92.210 evrov in stroške obresti v višini 9.942 evrov. Za jubilejne
nagrade so v izkazu poslovnega izida prikazani tako stroški sprotnega službovanja in stroški obresti kot
aktuarska izguba, in sicer v višini 141.461 evrov.
Črpanje rezervacij za tožbe in odškodnine v višini 395.956 evrov se nanaša na plačilo Uradu za varstvo
konkurence. V letu 2014 je družba odpravila rezervacijo za tožbo v znesku 750.219 evrov, saj sodišče
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ni ugodilo zahtevku tožeče stranke, in oblikovala za 744.073 evrov dodatnih rezervacij iz naslova
prejete tožbe in podpisane sodne poravnave.
Leto 2013
Pokojnine,
jubilejne
nagrade,
odpravnine
ob upokojitvi

Tožbe in
odškodnine

Skupaj

772.461

1.828.648

2.601.109

Oblikovanje
Prenos iz drugih obveznosti
Črpanje
Odprava

171.250
-114.708
-

1.354.902
197.978
-95.685
-208.300

1.526.152
197.978
-210.393
-208.300

Stanje 31. decembra 2013

829.003

3.077.543

3.906.546

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2012
Spremembe v letu:

Pojasnilo 29.

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2013
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Črpanje
Stanje 31. decembra 2014

Dolgoročno razmejeni prihodki
Dolgoročno
razmejeni
prihodki za
redno
vzdrževanje

Drugi
dolgoročno
razmejeni
prihodki

Skupaj

5.539.649

908.073

6.447.722

739.562

198.622
-10.792

3.063.570
-2.136.178

6.279.211

1.095.903

7.375.114

Skladno s koncesijsko pogodbo je družba Luka Koper, d. d., pridobila pravico in obveznost
zaračunavati pristaniške pristojbine, ki so prihodek, namenjen pokrivanju stroškov opravljanja
gospodarske javne službe. Za letni presežek prihodkov nad stroški oblikujemo dolgoročno razmejene
prihodke za stroške gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture v
prihodnjih letih.

(v evrih)
Stanje 31. decembra 2012
Spremembe v letu:
Oblikovanje
Črpanje
Stanje 31. decembra 2013

Dolgoročno
razmejeni
prihodki za
redno
vzdrževanje

Drugi
dolgoročno
razmejeni
prihodki

Skupaj

3.781.181

245.388

4.026.569

1.758.468
-

673.478
-10.793

2.431.946
-10.793

5.539.649

908.073

6.447.722
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Pojasnilo 30.

Posojila

(v evrih)
Nekratkoročne
Nekratkoročne
Nekratkoročna
Nekratkoročna

31.12.2014

31.12.2013

10.056.580
500.000
56.897.141
52.924.280

10.250.580
500.000
79.559.745
56.912.836

120.378.001

147.223.161

finančne obveznosti do družb v skupini
finančne obveznosti do pridruženih družb
posojila, dobljena pri bankah v državi
posojila, dobljena pri bankah v tujini

Skupaj

Leto 2014

(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2013
Odplačila v letu
Razmejeni stroški odobritve
Del, ki zapade v 2015
Glavnica dolga 31. decembra
2014

Družbe v
skupini

Posojilodajalec
Pridružene
družbe
Banke

10.250.580

500.000

Skupaj

136.472.581

147.223.161

-10.750.000
26.620
-15.927.780

-10.944.000
26.620
-15.927.780

109.821.421

120.378.001

Posojilodajalec
Pridružene
družbe
Banke

Skupaj

-194.000

10.056.580

500.000

Leto 2013

(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2013
Nova posojila
Odplačila v letu
Del, ki zapade v 2014
Glavnica dolga 31. decembra
2013

Družbe v
skupini
10.183.575

550.000

134.712.778

145.446.353

477.005
-410.000
-

165.000
-215.000
-

20.000.000
-3.028.917
-15.211.280

20.642.005
-3.653.917
-15.211.280

10.250.580

500.000

136.472.581

147.223.161

Nekratkoročna posojila družbe so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižala za 26.845.160
evrov.
Nekratkoročna posojila do bank na dan 31. 12. 2014 znašajo 109.821.421 evrov. Med kratkoročne
obveznosti je bil prenesen del glavnic posojil v višini 15.927.780 evrov, ki zapadejo v plačilo v letu
2015.
Vsa bančna posojila so vezana na variabilno obrestno mero. Višina variabilnih obrestnih mer,
preračunanih na skupno nominalno obrestno mero, se je konec leta 2014 gibala med 0,788 in 2,983
odstotka.
Družba ima dve posojili v skupini višini 65.000.000 evrov ščiteni pred spremembo obrestne mere z
obrestno zamenjavo.
Obrestna mera v posojilnih pogodbah s povezanimi osebami je davčno priznana obrestna mera med
povezanimi osebami.
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Vsa dolgoročna bančna posojila se odplačujejo po vnaprej opredeljeni dinamiki odplačil, pri nekaterih
je družbi odobren moratorij na odplačilo glavnice. Vse obveznosti iz dolgoročnih bančnih posojil so
zavarovane z bianko menicami ali finančnimi zavezami, eno posojilo pa z zavarovanjem terjatev.
Družba izpolnjuje vse finančne zaveze po posojilnih pogodbah.
Poleg bančnih posojil ima družba sklenjena tudi dolgoročna posojila z odvisnimi in pridruženimi
družbami v višini 12 milijonov evrov. Od tega je črpanih 10.556.580 evrov (v letu 2013 10.750.580
evrov), saj so posojilne pogodbe sklenjene kot dolgoročna revolving posojila z zapadlostjo v letu 2016.
Družba redno poravnava vse finančne obveznosti in nima zapadlih obveznosti.

Preglednica stanja nekratkoročnih in kratkoročnih bančnih posojil po nominalni vrednosti
in njihova zapadlost po letih
Leto 2014
Glavnica na
dan
31.12.2014

(v evrih)
Stanje glavnic
bančnih posojil,
njihova zapadlost
po letih
Predvidene obresti
Skupaj

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

Obdobje
2020–2031

125.947.773

15.927.780
2.427.584

12.856.858
2.062.467

14.428.399
1.768.915

22.310.399
1.391.454

10.504.399
1.034.795

49.919.939
2.794.807

125.947.773

18.355.364

14.919.325

16.197.314

23.701.853

11.539.194

52.714.746

Leto 2013
Glavnica na
dan
31.12.2013

(v evrih)
Stanje glavnic
bančnih posojil,
njihova zapadlost
po letih
Predvidene obresti
Skupaj

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Obdobje
2019–2031

151.909.053

15.211.280
3.363.165

19.235.780
2.959.000

16.164.857
2.504.438

17.312.399
2.072.681

23.310.399
1.578.115

60.674.338
4.445.383

151.909.053

18.574.445

22.194.780

18.669.295

19.385.080

24.888.514

65.119.721

Pojasnilo 31.

Druge finančne obveznosti

(v evrih)
Druge nekratkoročne finančne obveznosti

31.12.2014

31.12.2013

1.455.654

988.486

Druge nekratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na pošteno vrednost obrestne zamenjave.

Pojasnilo 32.

Nekratkoročne poslovne obveznosti

(v evrih)

31.12.2014

Nekratkoročno dobljeni predujmi in varščine
Skupaj
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81.281

60.090

81.281

60.090
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Nekratkoročne poslovne obveznosti vključujejo prejete dolgoročne varščine za poslovne prostore v
najemu.

Pojasnilo 33.

Posojila

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini
Skupaj

11.927.780
4.000.000
15.927.780

11.211.280
4.000.000
15.211.280

Kratkoročna posojila, najeta pri bankah, na dan 31. 12. 2014 predstavljajo del dolgoročnih glavnic, ki
skladno z amortizacijskimi načrti zapadejo v letu 2015.
V letu 2014 je bilo pri poslovni banki najeto revolving posojilo v znesku 7.000.000 evrov, ki pa med
letom ni bilo črpano.
Preglednica gibanja posojil
Leto 2014
Posojilodajalec
Družbe v
skupini

Pridružene
družbe

Banke

Skupaj

-

-

15.211.280

15.211.280

2.000.000

80.000

200.000

-2.000.000

-80.000

-15.411.280

2.280.000
-17.491.280

15.927.780

15.927.780

15.927.780

15.927.780

(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2014
Nova posojila
Pripis obresti
Odplačila v letu
Prenos iz dolgoročnih posojil - del, ki
zapade v 2015
Glavnica dolga 31. decembra 2014

-

-

Leto 2013
Družbe v
skupini

(v evrih)
Glavnica dolga 1. januarja 2013

Posojilodajalec
Pridružene
družbe
Banke

Skupaj

-

-

46.586.860

46.586.860

2.365.000
-2.365.000

500.000
-500.000

10.625.000
-57.211.860

13.490.000
-60.076.860

Prenos iz dolgoročnih posojil - del, ki zapade
v 2014

-

-

15.211.280

15.211.280

Glavnica dolga 31. decembra 2013

-

-

15.211.280

15.211.280

Nova posojila
Odplačila v letu

Pojasnilo 34.

Druge finančne obveznosti

(v evrih)
Druge finančne obveznosti
Skupaj
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441.329
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441.329

466.845
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Druge kratkoročne finančne obveznosti so obveznosti za obresti ter obveznost za plačilo obrestne
zamenjave, ki je vzpostavljena z namenom obvladovanja tveganja spremembe obrestnih mer.
Skupni odhodki za obresti v letu 2014 ob uporabi metode dejanskih obresti znašajo 4.072.525 evrov, v
letu 2013 so znašali 4.542.225 evrov.

Pojasnilo 35.

Kratkoročne poslovne obveznosti

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

8.711.387

8.690.009

736.783

680.755

465.692

561.088

Kratkoročne obveznosti do pridruženih družb

61.469

68.064

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

9.975.331

9.999.916

Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov

72.850

68.632

4.001.963

2.510.039

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
na domačem trgu
na tujih trgih
Kratkoročne obveznosti do družb v skupini

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Kratkoročne poslovne obveznosti
Vnaprej vračunani stroški
Skupaj poslovne in druge obveznosti

464.327

172.489

14.514.472

12.751.077

2.357.770

1.834.217

16.872.241

14.585.294

Konec leta 2014 je bilo stanje kratkoročnih obveznosti za 2.286.948 evrov višje kot konec leta 2013.
Poslovne obveznosti so višje zaradi višjih obveznosti do zaposlenih iz naslova poračuna plač za drugo
polovico leta 2014 na podlagi dogovora med sindikati in upravo družbe.
Vnaprej vračunani stroški vsebujejo stroške za skupinsko delovno uspešnost, vnaprej vračunane
obresti za najeta posojila in vnaprej vračunane stroške za nagrade po individualnih pogodbah ter
vnaprej vračunane stroške za neizkoriščene dopuste.

Pojasnilo 36.

Pogojna sredstva in obveznosti

(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Prejeta poroštva
Prejete garancije
Pogojne terjatve iz naslova tožb
Druge pogojne terjatve
Skupaj pogojna sredstva
Dane garancije
Dana poroštva
Pogojne obveznosti iz naslova tožb
Odobreno posojilo
Skupaj pogojne obveznosti

6.218.999
8.478.473
37.306.115
140.840
52.144.427
1.260.000
15.111.613
17.960.410
36.000.000
70.332.023

6.309.256
8.816.473
37.306.115
126.676
52.558.520
1.515.000
18.097.291
8.330.213
27.942.504

Dane garancije predstavljajo garancije za potrebe carinskega poslovanja in na dan 31. 12. 2014
znašajo 1.260.000 evrov.
Dana poroštva predstavljajo:


zavarovanje posojila v višini 6.500.000 evrov z odstopom terjatev;
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poroštvo za 5.632.513 evrov družbi Adria Transport, d. o. o., pri finančnem najemu lokomotiv;
poroštvo za 2.729.099 evrov družbi Adria-Tow, d. o. o. za prejeto posojilo;
poroštvo za 250.000 evrov družbi Adria Terminali, d. o. o., za obveznosti carinskih dajatev.

Med pogojnimi obveznosti so evidentirane obveznosti za tožbe, ki niso izpolnile sodila za pripoznanje
kot rezervacije za tožbe. Družba je v letu 2014 oblikovala za 11.677.062 evrov pogojnih obveznosti iz
naslova tožb, največji del zadeva prejeto tožbo s tožbenim zahtevkom v višini 11.588.612 evrov, ki je
zmanjšan za znesek 436.550 evrov, priznan s podpisom sodne poravnave. V letu 2014 je družba
zaključila sodne postopke s sodnimi poravnavami, kjer ni prišlo do izplačila vseh tožbenih zahtevkov
(1.975.006 evrov), temveč je bilo izplačanih le 14.399 evrov in pripadajoči sodni stroški postopkov
družbe.
Konec decembra 2014 je družba podpisala pogodbo o črpanju namenskega posojila pri Evropski
investicijski banki (EIB) za projekt podaljšanja prvega pomola. Posojilo bo črpano v skladu s
posojilnimi določbami glede na potek projekta. Na dan 31. 12. 2014 niso bili izpolnjeni pogoji za
črpanje prve tranše posojila.
Med pogojnimi sredstvi so evidentirane vse pogojne terjatve za tožbe v skupnem znesku 37.306.115
evrov.

Pojasnilo 37.

Posli s povezanimi osebami

Prejemki članov uprave v letu 2014
Bruto
plača
Bruto plača (variabilni
(fiksni del)
del)
1.854

Ime in priimek
Bojan Brank, predsednik uprave do 6.9.2013
Gašpar Gašpar-Mišič, predsednik uprave do
11.4.2014

Bonitete
in drugi
prejemki
-

Skupaj
prejemki
1.854

65.617

844

789

67

71.962
34.373

21.429

460
132

129
28

1.654

72.551
57.615

130.456
112.813
133.817
549.039

2.426
26.553

789
723
789
3.683

181
181
209
795

4.175
686
1.590
9.453

135.602
114.404
138.832
589.523

Dragomir Matić, predsednik uprave od 10.6.2014
Marko Rems, član uprave do 5.3.2014
Andraž Novak, član uprave od 13.1.2014 do
10.4.2014, predsednik uprave od 11.4.2014 do
9.6.2014, član uprave od 10.6.2014
Jože Jaklin, član uprave od 1.2.2014
Matjaž Stare, delavski direktor
Skupaj

Regres za
letni
dopust in
Bonitete
jubilejne zavarovalne
nagrade
premije
-

1.349
-

68.665

Prejemki članov uprave v letu 2013

Ime in priimek
Gregor Veselko, predsednik do 7.9.2012
Bojan Brank, predsednik do 6.9.2013
Gašpar Gašpar-Mišič, predsednik od
7.9.2013
Tomaž Martin Jamnik, namestnik
predsednika do 31.05.2012
Marko Rems, član uprave
Matjaž Stare, delavski direktor
Skupaj

Bruto plača
(fiksni del)

Bruto plača
(variabilni
del)

Regres za
letni
dopust in
jubilejne
nagrade

-

1.742
-

-

3.401

106.465

1.742
109.866

31.638

-

-

39

-

31.677

124.254
124.176

3.379
9.318
1.731

788
788

6.202
2.364

-

3.379
140.562
129.059

280.068

16.170

1.576

12.006

106.465

416.285

Bonitete in
drugi
prejemki

Poslovodske
in druge
pogodbe

Skupaj
prejemki

Družba je za določitev variabilnega prejemka oziroma nagrajevanje uprave uporabila več kvantitativnih
kazalnikov, ki prispevajo k dolgoročnim interesom družbe.
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Izplačilo variabilnega prejemka oziroma nagrade članu uprave se izvede v skladu s 4. alinejo 1.
odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti
Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, tako da se polovico pripadajoče nagrade
izplača na podlagi sklepa nadzornega sveta, in sicer po dveh letih ob obravnavi letnega poročila
družbe. Član uprave je dolžan vrniti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji za vrnitev nagrade
ali dela nagrade za poslovno uspešnost, kot določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Družba ima odpravnino članov uprave urejeno različno. Člani uprave, ki so mandat nastopili pred 7. 9.
2013, imajo pravico do odpravnine v višini šestih povprečnih mesečnih plač, ki so jih prejemali med
opravljanjem funkcije člana uprave, in sicer ob pogoju, da podjetje zapustijo, če so odpoklicani s
funkcije. Člani uprave, ki so mandat nastopili po tem datumu, imajo sklenjen sporazum, da se izrecno
in brezpogojno odpovedujejo pravici do uveljavljanja odpravnine ali druge odškodnine v primeru
predčasnega odpoklica oziroma prenehanja mandata člana uprave ter prenehanja delovnega razmerja
v družbi iz kateregakoli razloga. Pri izračunu povprečne mesečne plače se upošteva fiksna mesečna
plača brez bonitet. Predsednik uprave ima pravico do odpravnine v višini 6-kratnega povprečnega
mesečnega plačila, ki ga je prejemal za čas, ko je upravljal funkcijo predsednika uprave. V primeru, da
nadaljuje delovno razmerje v družbi po prenehanju njegove funkcije predsednika uprave, mu
odpravnina ne pripada.
Člani uprave v pogodbi nimajo določenega plačila variabilnega prejemka oziroma nagrade v obliki
delnic.
Prejemki skupin oseb v letu 2014
Regres
Bruto
za letni
plača
dopust
(fiksni in
in
Bonitete
variabilni jubilejne zavarovalne
del)
nagrade
premije
575.592
3.683
795
237.936
1.757
2.053.329
18.545
2.866.856
22.228
2.552

Skupine oseb
Člani uprave
Člani nadzornega sveta (devet članov)
Zaposleni na podlagi individualnih pogodb o
zaposlitvi
Skupaj

Bonitete
in drugi
prejemki
9.453
106.852

Skupaj
prejemki
589.523
239.693
2.178.726

116.305

3.007.942

Prejemki skupin oseb v letu 2013

Skupine oseb

Bruto plača
(fiksni in
variabilni
del)

Regres za
letni dopust
in jubilejne
nagrade

296.238
-

1.576
-

12.006
206.762

106.465
-

416.285
206.762

2.168.938

22.890

45.179

-

2.237.007

2.465.176

24.466

263.947

106.465

2.860.054

Člani uprave
Člani nadzornega sveta (devet članov)
Zaposleni na podlagi individualnih
pogodb o zaposlitvi
Skupaj
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Bruto prejemki članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta v letu 2014

Ime in priimek
Alenka Žnidaršič Kranjc, članica od 7.10.2013
Elen Twrdy, članica od 7.10.2013
Rado Antolovič, član od 7.10.2013
Andrej Šercer, član od 7.10.2013
Žiga Škerjanec, član od 7.10.2013
Stojan Čepar, član od 18.3.2013
Mladen Jovičič, član od 18.3.2013
Nebojša Topič, član od 28.7.2008
Sabina Mozetič, članica od 12.7.2011
Blanka Vezjak, zunanja članica revizijske
komisije do 22.8.2014
Barbara Nose, zunanja članica revizijske
komisije od 23.8.2014
SKUPAJ

Opravljanje
funkcije

Boniteta za
zav.
premije NS

Sejnine in
povračila
stroškov

Skupaj
bruto
izplačila

15.125
14.873
15.125
13.521
13.865
15.125
12.604
11.688
12.604

195
195
195
195
195
195
195
195
195

5.900
5.705
60.948
6.315
6.529
5.492
4.486
3.575
4.067

21.220
20.773
76.268
20.031
20.589
20.813
17.285
15.458
16.867

6.646

-

2.335

8.981

754
131.929

1.757

656
106.007

1.410
239.693

Skupščina delničarjev Luke Koper je na podlagi določil 25. člena Statuta delniške družbe Luka Koper,
d. d., 8. 7. 2014 sprejela odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnin članom
nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajstih (12)
mesecev.
Posamezni član nadzornega sveta za udeležbo na seji prejme sejnino v znesku 275 evrov bruto,
posamezni član komisije nadzornega sveta pa za udeležbo na seji komisije sejnino v višini 80
odstotkov sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov
siceršnje sejnine.
Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na
sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin
bodisi iz naslova sej nadzornega sveta ali iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže vrednosti
50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000
evrov bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila
v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik
predsednika organa nadzora pa do doplačila v višini 10 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje
funkcije člana organa nadzora. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini
50 odstotkov doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana
komisije znaša 25 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Zunanji član komisije nadzornega sveta, ki hkrati ni tudi član nadzornega sveta, prejme plačilo za
opravljanje funkcije v višini 25 odstotkov bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta
pripada za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za
opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo
funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni.
Posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število
komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila
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doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila
za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno z zunanjimi člani komisij
nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo
na sejah v skladu s Statutom družbe.
Posli z Republiko Slovenijo
Z Republiko Slovenijo zunaj okvirov koncesijske pogodbe družba ni imela pomembnih transakcij, razen
izplačila dividende v višini 1.142.400,00 evrov. Republika Slovenja nima neposrednega vpliva na
upravljanje, ima pa jo družba SDH, d. d., ki je v večinski lasti države.
Posli z odvisnimi, skupaj obvladovanimi in pridruženimi družbami
(v evrih)
Prodaja odvisnim družbam:
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Prodaja skupaj obvladovanim in pridruženim družbam
Adria Investicije, d. o. o.
Logis-Nova, d. o. o.
Adria Transport, d. o. o.
Adria-Tow, d. o. o.
Avtoservis, d. o. o.
Adriafin, d. o. o.
Skupaj

2014

2013

239.948
91.128
409.925
4.200

304.121
95.026
424.686
1.750

1.758
4.582
165.999
151.587
147.421
13.440

4.295
4.882
203.195
163.117
174.955
13.440

1.229.988

1.389.467

Transakcije s povezanimi osebami so bile opravljene pod tržnimi pogoji.

(v evrih)
Nabava od odvisnih družb:
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Nabava od skupaj obvladovanih in pridruženih družb:
Adria Investicije, d. o. o.
Adria Transport, d. o. o.
Adria-Tow, d. o. o.
Avtoservis, d. o. o.
Skupaj

2014

2013

3.296.115
18.077
10.023

3.156.628
16.686
459
8.481

24.230
118.280
15.246
502.197

35.674
102.164
16.958
350.081

3.984.168

3.687.131

Pretežni del nabav od odvisnih družb se nanaša na nabave od družbe Luka Koper INPO, d. o. o., ki za
družbo izvaja predvsem storitve vzdrževanja pristaniške infrastrukture ter elektroinštalacijska dela.
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(v evrih)
Poslovne terjatve do odvisnih družb:
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Poslovne terjatve do skupaj obvladovanih in pridruženih družb:
Adria Transport, d. o. o.
Adria-Tow, d. o. o.
Avtoservis, d. o. o.
Adriafin, d. o. o.
Adriasole, d. o. o.
Skupaj

(v evrih)

2014

2013

28.887
1.021
63.014
427

10.496
981
39.592
427

16.296
7.928
5.185
301.366
49

14.140
7.824
6.140
201.367
24

424.173

280.991

2014

2013

462.471
399
2.822

558.520
465
222
1.881

14.933
61.469

8.418
59.646

542.094

629.152

2014

2013

296.819

422.819

Skupaj

296.819

422.819

(v evrih)

2014

2013

10.000.000
56.580

10.000.000
250.580

500.000

500.000

10.556.580

10.750.580

Poslovne obveznosti do odvisnih družb:
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Poslovne obveznosti do skupaj obvladovanih družb:
Adria Transport, d. o. o.
Avtoservis, d. o. o.
Skupaj

(v evrih)
Dana posojila odvisnim družbam:
Adria Terminali, d. o. o.

Prejeta posojila od odvisnih družb:
Luka Koper INPO, d. o. o.
Luka Koper Pristan, d. o. o.
Prejeta posojila od skupaj obvladovanih družb:
Adria-Tow, d. o. o.
Skupaj
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Pojasnilo 38.

Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih
tveganj

Med finančna tveganja družbe sodijo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tveganje spremembe poštene vrednosti,
tveganje spremembe obrestne mere,
likvidnostno tveganje,
tveganje spremembe deviznega tečaja,
kreditno tveganje in
tveganje ustrezne kapitalske strukture.

V družbi je obvladovanje finančnih tveganj organizacijsko zasnovano v okviru področja računovodstva
in financ. V sedanjem gospodarskem okolju je napovedovanje prihodnjih finančnih kategorij zelo
zahtevno in eksterno vnaša v načrtovane kategorije višjo stopnjo variabilnosti, s tem pa posledično
višjo stopnjo tveganja. Družba ima zato uveden poostren nadzor nad posameznimi finančnimi
kategorijami. Družba ima evidentirana tudi druga, predvsem nefinančna tveganja, ki so podrobno
opisana v poslovnem delu letnega poročila, v poglavju Upravljanje tveganj.
1. Obvladovanje tveganja spremembe poštene vrednosti
Družba ima 6,7 odstotka svojih sredstev (leto prej 6,4 odstotka) naloženih v finančne naložbe,
vrednotene po pošteni vrednosti. Tveganje poštene vrednosti se pri teh naložbah kaže v nihanju
borznih tečajev, ki vpliva na vrednost teh sredstev in posledično na rezultat ob njihovi odsvojitvi. To
vrsto tveganja je družba identificirala pri naložbah v tržne vrednostne papirje slovenskih podjetij.
Vrednost nekratkoročnih finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo in vrednotenih po pošteni
vrednosti prek kapitala, tako na zadnji dan poslovnega leta 2014 znaša 29.261.977 evrov. Ta vrednost
je sestavljena iz vrednosti delnic slovenskih podjetij in enot premoženja vzajemnih skladov.
Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti:
Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2014

Sprememba indeksa v %
-10 %
10 %

Vpliv na kapital
-2.926.198
2.926.198

Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2013

Sprememba indeksa v %
-10 %
10 %

Vpliv na kapital
-2.738.259
2.738.259

Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti je narejena ob predpostavki, 10-odstotne
rasti vrednosti indeksa, pomeni porast poštene vrednosti portfelja tržnih vrednostnih papirjev za
2.926.198 evrov. Padec vrednosti indeksa za 10 odstotkov bi povzročil ravno nasprotni učinek, to je
znižanje poštene vrednosti teh naložb za enak znesek.
V tem primeru bi se sprememba poštene vrednosti pripoznala v povečanju oziroma zmanjšanju
drugega vseobsegajočega donosa znotraj kapitala.
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Hierarhija poštene vrednosti

(v evrih)

Vrednotenje po pošteni vrednosti
Vrednost
določena na
Vrednosti ni
podlagi
mogoče
Knjigovodska Neposredna
primerljivih
pridobiti iz
vrednost na
vrednost na
tržnih
tržnih
dan
borznih trgih
podatkov
podatkov
pojasnilo 31.12.2014
(1. raven)
(2. raven)
(3. raven)

Sredstva merjena po pošteni
vrednosti
Druge delnice in deleži

18

29.261.977

29.261.977

-

-

Sredstva merjena po nabavni
vrednosti
Dana posojila
Druge delnice in deleži
Poslovne terjatve

19, 24
16,17,18
25

1.897.471
16.859.160
22.903.322

-

-

1.897.471
16.859.160
22.903.322

Obveznosti merjene po pošteni
vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

31

1.455.653

Obveznosti merjene po odplačni
vrednosti
Druge finančne obveznosti
Prejeta posojila
Poslovne obveznosti

34
30, 33
35

441.329
136.305.782
14.514.473

-

1.455.653

-

441.329
136.305.782
14.514.473

-

Vrednotenje po pošteni vrednosti
Vrednost
določena na
Vrednosti ni
podlagi
mogoče
Knjigovodska Neposredna
primerljivih
pridobiti iz
vrednost na
vrednost na
tržnih
tržnih
dan
borznih trgih
podatkov
podatkov
31.12.2013
(1. raven)
(2. raven)
(3. raven)

(v evrih)
Sredstva merjena po pošteni vrednosti
Druge delnice in deleži

18

27.673.511

27.673.511

-

-

19, 24
16,17,18
25

1.919.546
14.868.385
21.302.469

-

-

1.919.546
14.868.385
21.302.469

Sredstva merjena po nabavni vrednosti
Dana posojila
Druge delnice in deleži
Poslovne terjatve
Obveznosti merjene po pošteni
vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

31

Obveznosti merjene po odplačni
vrednosti
Druge finančne obveznosti
Prejeta posojila
Poslovne obveznosti

34
30, 33
35

-

988.486

1.455.331
162.434.441
12.751.077
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2. Obvladovanje tveganja spremembe obrestnih mer
Zaradi strukture finančnih obveznosti se družba srečuje tudi z obrestnim tveganjem, saj lahko
nepričakovana rast variabilnih obrestnih mer negativno vpliva na načrtovane poslovne rezultate
družbe. V letu 2014 je družbi uspelo zmanjšati finančne obveznosti za 15,7 odstotka glede na preteklo
poslovno leto, tako da so na zadnji dan poslovnega leta 2014 znašale 138.202.764 evrov.
Odstotek finančnih obveznosti se je v celotni strukturi obveznosti do virov sredstev znižal iz 38
odstotkov v letu 2013 na 32 odstotkov v letu 2014. Učinek morebitnih sprememb variabilnih obrestnih
mer na prihodnji čisti poslovni izid po davkih je prikazan v spodnji tabeli.
V predhodnih letih je družba vzpostavila obrestno zaščito za dve večji dolgoročni posojili v skupnem
znesku 65 milijonov evrov; tako je 92,3-odstotno izpostavljenost vseh posojil obrestnemu tveganju
znižala na 44,6 odstotkov. Izvedena finančna instrumenta obrestne zamenjave se v poslovnih knjigah
obravnavata po načelih obračunavanja varovanj pred tveganji (angl. hedge accounting). Na dan 31.
12. 2014 je poštena vrednost obeh izvedenih instrumentov obrestne zamenjave znašala –1.455.653
evrov in je pripoznana kot dolgoročna obveznost družbe.

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer

(v evrih)
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek

(v evrih)
1M EURIBOR
3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek

Bančna
posojila po
variabilni
obrestni
meri
31.12.2014

15 %

50 %

100 %

38.947.773
22.000.000

4.557
5.643

15.190
18.810

30.379
37.620

60.947.773

10.200

34.000

67.999

Bančna
posojila po
variabilni
obrestni
meri
31.12.2013

15 %

50 %

100 %

60.909.053
26.000.000

41.289
32.676

137.629
108.920

275.259
217.840

86.909.053

73.965

246.549

493.099

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer je narejena ob
predpostavki morebitne rasti obrestnih mer v višini 15 odstotkov, 50 odstotkov in 100 odstotkov.
Če bi v letu 2015 zaznali rast variabilnih obrestnih mer za 15 odstotkov glede na ravni variabilnih
obrestnih mer ob koncu leta 2014, bi se družbi ob enakem obsegu zadolženosti obrestni odhodki
povečali za 10.200 evrov. V primeru rasti variabilnih obrestnih mer za 50 oziroma 100 odstotkov bi se
obrestni odhodki povečali za 34.000 oziroma 67.999 evrov. Morebitni padec obrestnih mer za enake
odstotke bi zmanjšal obrestne odhodke za enake vrednosti.

Računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d. /
Računovodsko poročilo

224

Letno poročilo Luka Koper 2014

3. Obvladovanje likvidnostnega tveganja
Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da družba ne bi mogla poravnati obveznosti ob zapadlosti.
Družba obvladuje likvidnostno tveganje z rednim načrtovanjem denarnih tokov za različne ročnosti.
Preventivno deluje na področju preprečevanja zamud kupcev, predvsem z rednim spremljanjem in
takojšnjim odzivom na zamude pri plačilih; dodaten ukrep predstavljajo obračuni zamudnih obresti,
zasnovani na vodenju enotne politike do kupcev. V zadnjih letih je družba uspešno izvedla proces
prestrukturiranja kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne, kar je še dodatno znižalo
izpostavljenost likvidnostnemu tveganju, ter zaradi presežkov likvidnih sredstev predčasno vračala
bančna posojila.
(v evrih)
2014
Posojila in krediti*
Obračunane obresti z
zapadlostjo v naslednjem
koledarskem letu
Predvidene obresti od vseh
posojil
Druge finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Druge poslovne obveznosti
2013
Posojila in krediti*
Obračunane obresti z
zapadlostjo v naslednjem
koledarskem letu
Predvidene obresti od vseh
posojil
Druge finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Druge poslovne obveznosti

Do 3
mesece

Od 3 do 12
mesecev

Od 1 do 5 let

Nad 5 let

Skupaj

2.299.008

13.620.835

70.656.634

49.927.876

136.504.353

54.319

-

-

-

54.319

403.437
387.010
9.975.331
4.539.142

2.190.835
-

6.424.320
1.455.653
-

2.794.807
-

11.813.399
1.842.663
9.975.331
4.539.142

3.123.298

12.087.982

86.774.015

60.674.338

162.659.633

117.382

-

-

-

117.382

553.525
349.463
9.999.916
2.751.161

2.979.061
-

9.453.043
988.486

4.445.383
-

17.431.012
1.337.950
9.999.916
2.751.161

*V postavki so zajeta tudi posojila od odvisnih in pridruženih družb

4. Obvladovanje valutnega tveganja
Izhodiščno tveganje spremembe valutnega tečaja izhaja iz terjatev do kupcev, nominiranih v
ameriških dolarjih (USD). Povprečno mesečno stanje odprtih terjatev do kupcev je leta 2014 znašalo
490 tisoč ameriških dolarjev. Na zadnji dan leta 2014 so znašale odprte terjatve, nominirane v
ameriških dolarjih, 1,33 odstotka, v letu 2013 pa 2,65 odstotka vseh odprtih terjatev do kupcev. Po
ocenah družbe je delež terjatev, nominiranih v ameriških dolarjih, zanemarljiv, zato se družba ni
odločila za ščitenje te postavke.

5. Obvladovanje kreditnega tveganja
Obvladovanje tveganja neizpolnitve pogodbenih obveznosti nasprotne stranke – tako imenovanega
kreditnega tveganja – je v zadnjih letih pridobilo na pomenu. Neplačila kupcev se prenašajo na
gospodarske subjekte z verižno reakcijo, kar bistveno poslabša oceno verjetnosti pravočasnih prilivov
in ustvarja dodatne stroške financiranja poslovanja. Pospešena izterjava pripomore k minimiziranju
negativnih posledic vsesplošne plačilne nesposobnosti. Na to področje pozitivno vpliva specifična
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struktura kupcev družbe, saj pretežno posluje z omejenim številom večjih družb, to je špediterjev in
agentov.
Nekatere vrste terjatev ima družba zavarovane z varščinami, ki jih kupcu po plačilu vseh obveznosti
vrne. Med finančnimi naložbami ima dana posojila zavarovana z bianko menicami in drugim
(ne)premičnim premoženjem.
Sredstva, izpostavljena kreditnemu tveganju:
(v evrih)

Pojasnilo

Nekratkoročno dana posojila
Nekratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročni depoziti
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne terjatve do kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Denar in denarni ustrezniki

18
20
21
21
25
25
26

Skupaj

31.12.2014

31.12.2013

598.314
5.681
1.000.036
299.121
20.632.367
2.270.954
3.984.291

1.384.563
6.088
534.983
21.302.469
2.790.925
895.323

30.572.147

35.147.530

Družba ocenjuje, da je izpostavljenost kreditnemu tveganju nizka, zaradi vzpostavljenih mehanizmov
njegovega obvladovanja pa je nizka tudi verjetnost nastanka škode.
6. Obvladovanje tveganja ustrezne kapitalske strukture
Identifikacija optimalne kapitalske strukture in posledično približevanje obstoječe kapitalske strukture
optimalni sta ključna za uspešnost družbe, saj je kapital v svoji pojavni obliki najdražji vir financiranja.
Družba je s težnjo po približevanju optimalni kapitalski strukturi v preteklih letih predvsem zaradi
financiranja lastne organske rasti povečevala delež finančnih obveznosti med viri sredstev. Družbi je v
letu 2014, podobno kakor v predhodnem letu, ponovno uspelo znižati obseg zadolžitve, saj so se
njene finančne obveznosti v primerjavi s predhodnim letom znižale za skoraj 16 odstotkov, na
138.202.764 evrov. Tovrstna gibanja pozitivno vplivajo na tveganje ustrezne kapitalske strukture.
(v evrih)

31.12.2014

31.12.2013

Skupaj obveznosti

171.167.185

188.889.424

-4.984.327

-895.323

Denar in denarni ustrezniki ter kratkoročni depoziti
Neto dolg

166.182.858 187.994.101

Kapital

266.091.272 242.020.716

Neto dolg / kapital

Pojasnilo 39.

0,62

0,78

Posli z revizijsko družbo

Pogodbena vrednost storitev revidiranja, ki jih je za družbo opravila družba KPMG Slovenija, d. o. o.,
za poslovno leto 2014 znaša 25.000 evrov brez DDV. Revizijska družba je prevedla letno poročilo za
20 evrov brez DDV za avtorsko stran. Pogodbena vrednost storitev dajanja zagotovil o računovodskih
izkazih za dejavnost gospodarske javne službe za poslovno leto 2014, ki jih je za družbo opravila
družba KPMG Slovenija, d. o. o., znaša 2.000 evrov brez DDV.
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Družba KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., je za družbo opravila storitev neodvisne presoje
ekonomskega elaborata v vrednosti 9.600 evrov brez DDV.
10 IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA
V letu 2014 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti dobiček v višini 26.448.414,59 evrov. Družba je na
predlog uprave polovico čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o
gospodarskih družbah ob zaključku leta 2014 namenila za druge rezerve iz dobička v višini
13.224.207,30 evrov. Družba ugotavlja, da je v letu 2014 bilančni dobiček enak 14.598.947,31 evrov.
(v evrih)
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Povečanje drugih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček skupaj

2014

2013

26.448.414,59 4.612.245,82
1.374.740,02 1.415.638,22
-13.224.207,30 -2.306.122,99
14.598.947,31

3.721.761,05

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d., uravnoteženo združuje težnjo lastnikov po dividendnih
donosih in težnjo po uporabi čistega poslovnega izida za financiranje investicijskih načrtov.
Glede na rezultate v letu 2014 in sprejeto dividendno politiko je predlog uprave in nadzornega sveta o
uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31 .12. 2014 znašal 14.598.947,31 evrov, naslednji:



del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini
bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,
preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve
iz dobička.
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11 DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA
FEBRUAR 2014



Družba je 6. 2. 2015 sklenila sodno poravnavo, na podlagi katere je plačala znesek 262.000
evrov in s tem pravnomočno zaključila pravdni postopek zoper Luko Koper, d. d., ki je trajal
od leta 2012. V zvezi s tem sporom je imela družba oblikovane rezervacije za tožbe v višini
1.761.966 evrov, ki so bile odpravljene v februarju 2015.



Družba je 19. 2. 2015 podpisala sodno poravnavo v več sodnih postopkih, povezanih s
projektom fotovoltaike, in z večjim številom strank v postopkih. Osnovni namen poravnave je,
da se celovito razrešijo medsebojna razmerja v tem projektu ter se na ta način odpravi
negotovost izida večjega števila sodnih postopkov za Luko Koper, d. d., s tožbenim zahtevkom
v višini 11.588.612 evrov, in prepreči nadaljnje nastanjanje sodnih stroškov. Družba je s
sodno poravnavo prevzela obveznost, da po pravnomočnosti sklepa, s katerim stečajno
sodišče odobri sodno poravnavo, plača 436.550 evrov. Za ta znesek so bile oblikovane
rezervacije za tožbe že konec leta 2014.
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12 IZJAVA O ODGOVORNOSTI ČLANOV UPRAVE DRUŽBE
Uprava družbe Luka Koper, d. d., je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe in Skupine Luka
Koper ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe in Skupine Luka Koper v letu 2014.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja.
Uprava potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo in Skupino Luka Koper pripravljeni na
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe Luka Koper, d. d., in njenih odvisnih družb, ter
v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela Evropska unija.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati,
preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka,
zamudnih obresti in kazni iz naslova davka na dohodek pravnih oseb ali drugih davkov ter dajatev.
Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz
tega naslova.
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja
družbe in Skupine Luka Koper, ter za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti.
Člani uprave:

Dragomir Matić
Predsednik uprave

Andraž Novak
Član uprave

Tine Svoljšak
Član uprave

Matjaž Stare
Član uprave – delavski direktor
Koper, dne 31. marca 2015
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13 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
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Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem
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PREDSTAVNIŠTVA
Avstrija in Nemčija
Predstavništvo Luke Koper za Avstrijo in Nemčijo
G. Alojz Fabjan
Opernring 1/R/4, 1010 Dunaj, Avstrija
Tel.: +43 1 58 64 194 20
Faks: +43 1 58 64 194 21
Mob.: +43 664 400 16 41
E-pošta: wien.office@luka-kp.si

Madžarska
Zastopnik za tržišče Madžarske in severozahodne Romunije
G. Gordan Ban
Logodi utca 34a/III, 1012 Budimpešta, Madžarska
Tel.: +36 1 21-20-000
Faks: +36 1 21-20-001
Mob.: +36 70 593 9281
E-pošta: budapest@luka-kp.si

Slovaška in Češka
Predstavništvo Luke Koper za Slovaško, Češko in Poljsko
G. Borut Čok
Palackeho 20, 811 02 Bratislava, Slovaška
Mob.: +421 907 281 711
E-pošta: bratislava.office@luka-kp.si
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