Letno poročilo 2006

Spoštovani,

Pred vami je Letno poročilo Luke Koper, d.d., in Skupine Luka Koper.
v njem boste našli podatke o našem poslovanju v letu 2006, naših
dosežkih in ciljih, ki smo si jih zadali.
Temelj Letnega poročila je poslovanje Luke Koper, d.d., in Skupine
Luka Koper. Poslovni del je namenjen prikazu poslovanja Skupine, v
kateri ima najpomembnejše mesto matična družba. Nekonsolidirani
in konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni skladno z MSRP in
prikazujejo podatke tako za Luko Koper, d.d., kot za Skupino
Luka Koper.
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Pihalni orkester Koper:
Skupaj povezujemo Slovenijo s svetom
Več kot četrt stoletja Pihalni orkester Koper zelo uspešno predstavlja glasbeno identiteto
Slovenske Istre doma in po svetu. Skupaj smo se veselili številnih priznanj in plaket,
uspehov in nagrad. Tekmovanja, revije in prireditve v tujini so za mlade glasbenike “okno
v svet”. Prav tako kot Luka Koper, ki že 50 let prek pristanišča povezuje svet s Slovenijo.
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Pomembnejši podatki
o poslovanju
Rast ladijskega pretovora v letih 2002 – 2006 (v tisoč ton):

Poslovni prihodki in čisti dobiček v letih 2002 - 2006 za Luko Koper, d.d.,
in Skupino Luka Koper (v milijonih SIT)

Poslovni prihodki

Čisti dobiček
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Donosnost kapitala od leta 2002 do leta 2006 za Luko Koper, d.d.
in Skupino Luka Koper (v odstotkih)

Čisti dobiček na delnico (v SIT)
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Dodana vrednost na zaposlenega za Luko Koper, d.d. in Skupino Luka
Koper (v tisoč SIT)

Število zaposlenih v Luki Koper, d.d. in Skupini Luka Koper
na 31. december 2006
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Najpomembnejši trgi v letu 2006

Struktura pretovora po vrstah blaga
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Poročilo
predsednika
nadzornega sveta

Poslovanje Luke Koper, d.d. (v nadaljevanju: Luka Koper/družba), ki
je krovna družba Skupine Luka Koper, je v letu 2006 nadziral nadzorni
svet v sestavi: mag. Marko Starman, predsednik, dr. Peter Verlič,
namestnik predsednika, Tatjana Jazbec, članica, Robert Jerman,
član, Metod Mezek, član, Alverino Pavletič, član, Boris Popovič, član,
Marko Valentinčič, član in Bojan Zadel, član. Nadzorni svet je deloval
predvsem v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe. Pri svojem delu je spremljal poslovanje družbe in ga tudi
nadziral, pri tem pa je upošteval njene dolgoročne interese in skrbel za
uresničevanje poslovnega načrta za leto 2006 ter strategije družbe.
Člani nadzornega sveta so se v letu 2006 sestali na osmih sejah
(20. januarja, 6. marca, 4. aprila, 6. junija, 21. julija, 15. septembra,
23. novembra in 20. decembra), enkrat pa so odločali na
korespondenčni seji.
Poslovni načrt za leto 2006, kot temeljni letni dokument družbe, je
nadzorni svet sprejel na januarski seji. Z njim so bili določeni okvir
poslovnih aktivnosti in cilji poslovanja Luke Koper ter Skupine za
leto 2006. Uprava družbe je nadzorni svet četrtletno seznanjala s
poslovanjem tako, da je le-ta tekoče spremljal, kako se poslovni
načrt uresničuje. V mesecu marcu je nadzorni svet potrdil Poslovno
strategijo Luke Koper do leta 2015, sprejeli so jo delničarji na
skupščini meseca avgusta. Nadzorni svet je sklepal tudi na podlagi 22.
člena statuta, ki v 13. točki določa, da nadzorni svet na predlog uprave
sprejme sklep o kapitalski udeležbi družbe v pravnih osebah doma in
v tujini. Izdajal je še soglasja po 15. točki 22. člena statuta, ki določa,
da nadzorni svet podaja naknadno soglasje upravi k sklepanju poslov o
investicijskih vlaganjih ter nabavi oziroma odprodaji osnovnih sredstev,
ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe
ali v poslovnem načrtu družbe. Poleg navedenih rednih aktivnosti
– obravnave četrtletnih poročil in odločanja v skladu z 22. členom
statuta ter potrditve strategije, je nadzorni svet obravnaval naslednje
pomembnejše zadeve (po časovnem zaporedju):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potrdil je Letno poročilo za 2005,
podprl je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2005,
seznanil se je s poročilom o inšpiciranju davkov,
seznanil se je z Informacijo o veljavnih komercialnih pogodbah
PC Evropski energetski terminal,
seznanil se je s prikazom izkoriščenosti infrastrukture,
seznanil se je z Informacijo o pripravah na prevzem evra,
seznanjal se je z aktivnostmi uprave za morebitno kapitalsko
povezovanje ali prevzem družb s področja dejavnosti družbe,
seznanil se je s Poročilom o meritvah prašnih delcev in hrupa,
sprejel je rebalans načrta naložb v opremo in objekte,
seznanil se je s Poročilom o kapitalskih naložbah Luke Koper,
sprejel je Poslovni načrt za leto 2007.

Na zadnji, decembrski seji je nadzorni svet sprejel načrt dela
nadzornega sveta v letu 2007 in imenoval tri komisije:
• revizijsko komisijo,
• komisijo za okolje,
• komisijo za prostorska vprašanja.
Ocena dela nadzornega sveta
Nadzorni svet je opravljal svojo funkcijo v skladu z merili skrbnega,
vestnega in poštenega gospodarja, in sicer v korist družbe in njenih
delničarjev. Nadzorni svet kot celota je deloval strokovno, neodvisno
in odgovorno, odločitve pa je sprejemal po temeljitem tehtanju vseh
dejstev in argumentov, praviloma soglasno.
Poudarki iz Letnega poročila za leto 2006
V letu 2006 je Luka Koper ustvarila 97,4 milijona evrov (23,3
milijarde tolarjev) poslovnih prihodkov, kar je za 13 odstotkov več
kot v predhodnem letu. K temu je pripomogel ladijski pretovor, ki je
presegel rekordnih 14 milijonov ton. Večina, to je prek 90 odstotkov,
vseh poslovnih prihodkov je bila ustvarjena na trgih Evropske unije.
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Zastopanost ključnih tržišč se v zadnjih letih bistveno ne spreminja,
pretovor za slovensko tržišče dosega v strukturi 30 odstotkov oziroma
4 milijone ton. Tradicionalno najpomembnejše tuje tržišče je Avstrija,
sledijo Italija, Madžarska, države nekdanje Jugoslavije, Slovaška,
Nemčija in Češka.
Ladijski pretovor izkazuje nadaljnjo pozitivno rast in povečanje količin.
Skupni promet iz leta 2005 je bil v letu 2006 presežen za 7 odstotkov.
To je odraz uspešnega poslovanja na področjih vseh blagovnih skupin.
Največ so k temu prispevali kontejnerji, suhi razsuti tovori, avtomobili
in generalno blago.
Rezultat uspešnega poslovanja družbe se najbolje odraža v čistem
dobičku, ki je bil za 14 odstotkov višji kot v letu 2005 in je znašal 19,95
milijona evrov (4,8 milijarde tolarjev).
Strokovnost in predanost zaposlenih, njihova visoka stopnja
inovativnosti in učinkovitosti se kažejo v porastu dodane vrednosti na
zaposlenega, ki je v letu 2006 znašala 76,8 tisoč evrov (18,4 milijona
tolarjev), kar je 12 odstotkov več kot predhodno leto.
V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva. Njihov delež
dosega 90 odstotkov aktive. Dolgoročna sredstva so v celoti financirana
z dolgoročnimi viri. Visoka stopnja lastniškosti financiranja izkazuje
84-odstotni delež kapitala v virih sredstev. To dejstvo kaže na visoko
stopnjo finančne stabilnosti in finančne moči družbe. Kratkoročna
sredstva predstavljajo dvakratnik kratkoročnih obveznosti, kar kaže na
to, da je družba sposobna sama financirati svoj poslovni cikel.
Preveritev letnega poročila
Nadzorni svet je med letom redno sledil, kako se uresničuje
Poslovni načrt za leto 2006, in spremljal tako vodenje kot tudi
poslovanje družbe in Skupine. Nadzorni svet ugotavlja, da je bila
večina načrtovanih ekonomskih kategorij presežena. Uprava mu
je posredovala vse informacije, ki jih je potreboval oziroma jih je
zahteval za izvajanje svojih aktivnosti. Svoj prispevek k preveritvi
letnega poročila je dala tudi revizijska komisija, ki se je med drugim
posvetila naslednjim temam: načinu in vsebini revizijskih postopkov
revizijske družbe, razkritju učinkov prehoda na mednarodne standarde
računovodskega poročanja v Luki Koper, učinku na davek od dobička
zaradi uveljavljanja olajšav skladno z Zakonom o ekonomskih conah,
finančni disciplini kupcev, načinu oblikovanja bilančnega dobička
in razporeditve tekočega čistega dobička, pogodbenemu razmerju
z državo in prihodkom ter stroškom, povezanim s to vsebino, ter
strukturi zadolženosti in pristopu do tega vprašanja. Nadzorni svet je
ugotovil, da letno poročilo pošteno izkazuje poslovni položaj družbe.
Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo jasno in pregledno in da
izkazuje resničen in pošten prikaz poslovanja družbe in Skupine.
Skladno z zgornjimi ugotovitvami nadzorni svet ni imel pripomb na
revidirano Letno poročilo Luke Koper, d. d., ter Skupine Luka Koper za
leto 2006, ki mu ga je predložila uprava, in ga je dne 28. februarja 2007
soglasno potrdil.
Revizorjevo poročilo
Računovodske izkaze Luke Koper in Skupine Luka Koper, ki vključujejo
bilanco stanja na 31. 12. 2006, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja
kapitala, izkaz denarnih tokov, povzetek bistvenih računovodskih
usmeritev ter druge pojasnjevalne opombe in poslovno poročilo, je
revidirala Deloitte revizija, d. o. o., iz Ljubljane, Dunajska 9. Revizijska

družba je izrazila mnenje, da so računovodski izkazi resničen in pošten
prikaz finančnega stanja Luke Koper in Skupine Luka Koper na
31. decembra 2006 ter njunega poslovnega izida in denarnih tokov
za takrat končano leto in so v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Poslovno
poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom revizijske družbe in nanj ni
imel pripomb.
Predlog uporabe bilančnega dobička
V letu 2006 je Luka Koper ustvarila 4.781.578.855,35 tolarjev
čistega dobička. 50 odstotkov čistega dobička iz leta 2006 v višini
2.390.789.427,68 tolarjev sta uprava in nadzorni svet družbe namenila
za povečanje drugih rezerv iz dobička. Preostanek čistega dobička iz
leta 2006 oblikuje bilančni dobiček. Bilančni dobiček je povečan še
za preneseni dobiček iz leta 2005 v višini 1.438.667.524,42 tolarjev.
Bilančni dobiček bo oblikovan še iz dela drugih rezerv iz dobička
preteklih let v višini 2.308.196.151,14 tolarjev. Bilančni dobiček za leto
2006 tako znaša 6.137.653.103,24 tolarjev.
(V SIT)

2006

2005

Bilančni dobiček skupaj

6.137.653.103,24

5.988.243.661,49

Druge rezerve iz dobička

2.308.196.151,14

2.308.196.151,14

Čisti dobiček poslovnega leta

2.390.789.427,68

2.094.490.404,76

Preneseni čisti dobiček iz leta 2005

1.438.667.524,42

1.585.557.105,59

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se
bilančni dobiček za leto 2006 v višini 6.137.653.103,24 tolarjev uporabi
za naslednje namene:
• delničarjem se razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz
drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala preteklih
let, v višini 2.308.196.151,14 tolarjev,
• del bilančnega dobička v višini 2.500.000.000,00 tolarjev se odvede
v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta
2005 v višini 1.438.667.524,42 tolarjev in 1.061.332.475,58 tolarjev iz
čistega dobička poslovnega leta 2006,
• o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička
poslovnega leta 2006) v višini 1.329.456.952,10 tolarjev se odloči v
naslednjih poslovnih letih.
Pri odločitvi, da podpre predlog uprave, je nadzorni svet upošteval
cilje iz sprejete strategije Luke Koper do leta 2015, pa tudi interes
delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da na podlagi Letnega poročila Luke
Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2006, revizorjevega poročila
ter tega poročila podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico.
To poročilo nadzornega sveta je sestavljeno v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno delničarjem Luke
Koper.

mag. Marko Starman
predsednik nadzornega sveta
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Spoštovani
delničarji,
poslovni partnerji,
investitorji

Z veseljem vam sporočam, da je za Skupino Luka Koper še eno
uspešno leto. Če smo lani govorili o tem, da smo pred novim
razvojnim ciklusom, je ta zdaj postal resničnost. Spomladi leta 2006
sprejeto Poslovno strategijo smo začeli udejanjati z vso resnostjo in
zagnanostjo.

inovativnosti, v dobrih poslovnih rezultatih in v slovesu Skupine Luka
Koper. Da smo med najuglednejšimi družbami tudi v evropskem
prostoru dokazuje naša uvrstitev med finaliste ocenjevanja za nagrado
za poslovno odličnost, ki jo podeljuje Evropska fundacija za upravljanje
kakovosti EFQM.

Z uspešnim poslovanjem dokazujemo, da smo zaupanja vreden partner
za delničarje, investitorje in lokalno okolje. Skupina je lani ustvarila
25,3 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar je za 14 odstotkov
več kot leto prej. Vse družbe v Skupini so poslovno leto zaključile
z dobičkom. V matični družbi Luka Koper, d.d., znaša čisti dobiček
leta 2006 4,78 milijarde tolarjev, kar je 14 odstotkov več kot v letu
prej. Za naložbe v tehnološko posodabljanje opreme in naprav ter
povečanje zmogljivosti in razvoj pristaniške infrastrukture je matična
družba v letu 2006 namenila 5,4 milijarde tolarjev. Med drugim smo
preuredili skladiščenje 1.400 palet hitro pokvarljivega blaga (sadja)
in s tem povečali zmogljivosti terminala za 10 odstotkov. Na drugem
pomolu smo dokončali gradnjo novega skladišča za generalne
tovore s površino 10.800 kvadratnih metrov. Nadaljevali smo tudi s
posodabljanjem opreme za pretovor, s čimer povečujemo učinkovitost,
zmanjšujemo porabo energije in izpolnjujemo zahteve ekoloških
standardov (na primer: nabava transtejnerja za pretovor kontejnerjev
in dveh najsodobnejših prekladalnih strojev za potrebe energetskega
terminala).

Letos praznujemo 50. obletnico obstoja. Iz majhnega lokalnega
pristanišča smo se razvili v pomembnega igralca na evropskem
pomorskem trgu, preko katerega pretovorimo vsako leto več blaga, kar
potrjuje status Kopra kot ene ključnih vstopnih točk na trge evropskih
držav. S svojimi rezultati presegamo svetovne trende vse večje
kontejnerizacije blaga, saj smo v letu 2006 pretovorili za 21 odstotkov
več kontejnerjev kot leto prej. Še posebej ponosni smo na nov mejnik
v sodelovanju z Madžarsko: prvič po letu 1995 smo presegli skupno
količino milijon ton blaga. S tem smo postali drugo najpomembnejše
pristanišče za Madžarsko.

Dolgoletno dobro poslovanje je dobilo v letu 2006 še eno potrditev.
Delnica Luke Koper je decembra 2006 začela kotirati v prvi kotaciji
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. S tem smo tudi formalno
uvrščeni v skupino najboljših slovenskih gospodarskih družb, ki
izpolnjujemo visoke standarde urejenosti poslovanja in spoštovanja
načel upravljanja družb.
Med ključnimi dejavniki našega uspeha so zagotovo zaposleni. Njihova
strokovnost, predanost in učinkovitost se izražajo v visoki stopnji

Procesi globalizacije tudi za nas odpirajo številne tržne priložnosti.
Intenzivne tržne in promocijske aktivnosti smo usmerili zlasti na trge
z velikimi in še ne v celoti izkoriščenimi potenciali. Pomemben korak
h krepitvi prepoznavnosti koprskega pristanišča je bila sklenitev več
dolgoročno pomembnih dogovorov. Podpisali smo pogodbe z največjim
logistom v Južni Koreji - družbo Glovis, ki bo naše pristanišče
uporabljal za posle, povezane z novimi tovarnami avtomobilov na
Slovaškem in Češkem. Konkretne dogovore o sodelovanju smo sklenili
tudi z malezijskim pristaniščem Port Klang in z nekaterimi izraelskimi
pristanišči.
Pridobivanje novih poslov in partnersko sodelovanje s tujimi pristanišči
od nas zahtevajo ustrezne prostorske možnosti in logistične
zmožnosti. Ker se zavedamo omejenosti območja našega pristanišča,
smo se v minulem letu odločili za nakup skladišč in drugih logističnih
zmogljivosti v Sežani. S tem smo pridobili dodatne zmogljivosti za
dopolnjevanje ponudbe našim strankam na izjemni lokaciji, kjer se
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srečujejo številni prometni in blagovni tokovi. V prihodnjih treh letih
bomo terminal v Sežani razvili v veliko, sodobno opremljeno logistično
središče. Tako bomo lahko učinkovito uveljavljali svoje konkurenčne
prednosti in dosegali najvišjo stopnjo učinkovitosti na vseh področjih
našega delovanja.
Razvoj in širitev dejavnosti sta možna le ob podpori lokalnega okolja.
Zato z Mestno občino Koper in s širšim okoljem vzpostavljamo
konstruktiven dialog in sodelovanje. Dokaz partnerskega sodelovanja
so skupni projekti, ki prispevajo k razvoju in višji kakovosti bivanja. V
letu 2006 je bil zaključen projekt izgradnje koprske severne obvoznice,
ki predstavlja veliko pridobitev za mesto Koper in pri katerem je bilo
zelo pomembno učinkovito koordiniranje aktivnosti med Luko Koper in
Mestno občino Koper. Da nam ni vseeno za lokalno skupnost, v kateri
delujemo, bomo pokazali tudi z ureditvijo športno rekreacijskega parka
na Sveti Katarini v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ankaran.

Pričakujem, da bo do konca letošnjega leta sprejet državni lokacijski
načrt za območje koprskega pristanišča, ki bo zajemal ključne
infrastrukturne objekte in zmogljivosti, potrebne za naš razvoj.
Postopek priprave in sprejemanja načrta dokazuje, da so pristaniške,
logistične in z njimi povezane dejavnosti med nosilnimi dejavnostmi
slovenskega gospodarstva.
Na podlagi državnega lokacijskega načrta bomo v začetku leta 2008
začeli izvajati projekte, nujne za krepitev naše konkurenčnosti. Med
zahtevnejšimi bodo podaljšanja obstoječih pomolov in začetek gradnje
tretjega pomola za potrebe naraščajočega pretovora zabojnikov.
Dograjen bo nov vhod v pristanišče z novim kamionskim terminalom, ki
bo razbremenil prometnice proti mestu Koper.
Ambicioznih načrtov nam ne bo zmanjkalo. In prepričan sem, da jih
bomo v prihodnje uresničevali tudi z vašim zaupanjem.

Razvijali se bomo tudi v prihodnje
Osnovo za naslednje desetletje našega razvoja predstavljajo
štiri temeljne smernice iz Poslovne strategije, in sicer razvoj v
prepoznavnega koordinatorja logističnih storitev, izboljševanje
učinkovitosti pristaniškega sistema in distribucijskega središča,
dolgoročno uspešno poslovanje ter spoštovanje načel trajnostnega
razvoja.

Robert Časar, univerzitetni diplomirani pravnik
predsednik uprave

Jubilejno leto je za nas tudi leto številnih izzivov in aktivnosti. Zastavili
smo si ambiciozne cilje rasti pretovora, izboljševanja strukture storitev
in še boljših finančnih rezultatov. Začeli bomo z gradnjo največje
garažne hiše v državi, dejavnosti bomo širili na terminale v zaledju,
aktivirali bomo podjetje Adria Transport za izvajanje železniških
prevozov.
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Osebna izkaznica

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

14.000.000.000 SIT (58.420.964,78 EUR)

Število delnic

14.000.000, od tega 7.140.000 navadnih delnic in
6.860.000 prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico

Nominalna vrednost delnic obeh razredov

1000 tolarjev

Kotacija delnic

Ljubljanska borza, d.d., prva borzna kotacija

Oznaka delnice

LKPG

Predsednik uprave

Robert Časar, univerzitetni diplomirani pravnik

Predsednik nadzornega sveta

Mag. Marko Starman, magister prava

Število družb v Skupini Luka Koper

5

Osnovna dejavnost Luke Koper, d.d.

Storitveno podjetje, pristaniški in logistični sistem

Dejavnosti v Skupini Luka Koper

Različne storitvene dejavnosti
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Organizacijska shema
Skupine Luka Koper

Luka Koper INPO,
d.o.o.
100%

Luka Koper Pristan,
d.o.o.
100%
PC Terminal
za avtomobile

Adria-Tow, d.o.o.
50%

PC Terminal
za sadje

Avtoservis, d.o.o.
49%

PC Kontejnerski
in RO-RO Terminal

Adriafin, d.o.o.
50%

PC Terminal
sipki tovori

Luka Koper, d.d.

PC Generalni
tovori

PC Terminal
za les

Luka Kopar Beograd,
d.o.o.
90%

PC Terminal
tekoči tovori

Golf Istra, d.o.o.
20%

PC Evropski
energetski
terminal

Intereuropa, d.d.
24,81%

Adria Transport, d.o.o.
50%

Actual I.T., d.o.o.
26%
Kopinvest
Netherlands B.V.
50%

Luka Koper kot pristaniški sistem:
•
•
•
•

razpolagamo z 11 specializiranimi in sodobno opremljenimi
terminali za vse vrste tovorov,
upravljamo prosto cono, ki zajema celotno območje koprskega
pristanišča,
na 255 hektarih kopenskih površin razpolagamo s 30 hektari
pokritih skladišč in 95 hektari odprtih skladiščnih površin ter
ponujamo 26 ladijskih privezov na 3.134 metrih obale ob 173
hektarih morskih površin.

Osnovno dejavnost izvajamo v 8 profitnih centrih (PC), ki so organizirani
glede na blago oziroma tovor, ki ga sprejemajo.
Skupino Luka Koper tvorijo še odvisne družbe:
Luka Koper INPO, d.o.o. (v 100-odstotni lasti Luke Koper, d.d.)
Luka Koper Pristan, d.o.o. (v 100-odstotni lasti Luke Koper, d.d.)
Luka Kopar Beograd, d.o.o. (v 90-odstotni lasti Luke Koper, d.d.)
Adria-Tow, d.o.o. (v 50-odstotni lasti Luke Koper, d.d.)
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Poročilo
o upravljanju
družbe

Izjava o spoštovanju Kodeksa javnih delniških družb
Vodstvo matične družbe Luka Koper, d.d., upravlja družbo skladno s
Statutom delniške družbe, z Zakonom o gospodarskih družbah in s
Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.
Luka Koper, d.d., v veljavnem Statutu ne predvideva kategorije
odobrenega kapitala, do katere bi lahko uprava družbe povečala
osnovni kapital. Družba v letu 2006 ni imela podlage za pogojno
povečanje osnovnega kapitala.
Spoštujemo Kodeks upravljanja javnih delniških družb
Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in
sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih
svetov in Združenje managerjev 18. marca 2004, spremenili in dopolnili pa
14. decembra 2005 in 5. februarja 2007.
Kodeks upravljanja delniških družb je dostopen prek spletne strani
ljubljanjske borze, d.d. (www.ljse.si).
Uprava matične družbe Luka Koper, d.d., je sprejela naslednjo izjavo:
Uprava družbe je v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju
Kodeksa, 3. aprila 2006, do objave povzetka letnega poročila 2006
spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, z
izjemo nekaterih odstopanj, ki se nanašajo na njegove posamezne
točke.
Točka 1.1.: Pri reviziji Statuta bo družba navedla maksimiranje
vrednosti družbe kot osnovni cilj in druge cilje, ki jim sledi pri
opravljanju svojih dejavnosti.
Točka 3.4.6.: Člani nadzornega sveta niso zavarovani za svojo
odgovornost.

Točka 3.5.5.: Natančnejše kriterije družbe za presojo obstoja nasprotja
interesov in postopke ravnanja v zvezi z njimi bo družba opredelila v
Poslovniku o delu nadzornega sveta.
Podpisniki izjave o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških
družb: Uprava in Nadzorni svet.
Prospekt za javno ponudbo
Družba redno objavlja vse spremembe prospekta za javno ponudbo.
Podatki o desetih največjih delničarjih na zadnji dan leta 2006 in številu
delnic, ki jih posedujejo, ter podatki o celotnih plačilih, povračilih
in drugih ugodnostih članov uprave družbe so objavljeni v povzetku
letnega poročila 2006.
Pravila o omejitvah trgovanja, razkritja trgovanja z delnicami družbe
in delnicami povezanih družb
Uprava družbe je presodila, da posebnega notranjega akta, ki bi urejal
področje omejitve trgovanja z delnicami družbe, ne potrebuje.

Skupšèina delnièarjev
Skupščina delničarjev matične družbe se praviloma sklicuje enkrat
letno. Med pomembnejšimi pristojnostmi so: potrjevanje predlogov
za uporabo bilančnega dobička, podeljevanje razrešnic članom
nadzornega sveta in uprave, odpoklic in imenovanje članov nadzornega
sveta.
V letu 2006 je bila 12. skupščina delničarjev Luke Koper, d.d., in
sicer 22. avgusta. Na njej so delničarji potrdili predlog uprave in
nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička, sprejeli sklep,
da se letno poročilo Luke Koper, d.d., od 1. januarja pripravlja skladno
z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in sprejeli
statutarne spremembe, ki se nanašajo na uvedbo kosovnih delnic ter
na objavljanje podatkov in poročil, pomembnih za delničarje.

18

LP Luka Koper POSLOVNI del 20.in18 18
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 9:04:32 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • Predstavitev družbe

Skupščina je soglašala s Poslovno strategijo Luke Koper do leta 2015.
Sprejela je tudi sklepa, da za leto 2005 ne podeli razrešnice upravi,
ki je funkcijo opravljala do 25. julija 2005, in nadzornemu svetu, ki je
deloval do 7. julija 2005 ter dá razrešnico za leto 2005 upravi, ki je
naloge opravljala od 25. julija 2005, in nadzornemu svetu, ki je opravljal
svojo funkcijo od 7. julija 2005. Na oba sklepa je bila napovedana in
pozneje tudi vložena izpodbojna tožba.

Uprava družbe

Nadzorni svet

Na podlagi soglasnega predloga uprave je nadzorni svet na 12.
redni seji sprejel sklep o odpoklicu mag. Marjana Babiča s funkcije
namestnika predsednika uprave s 6. junijem 2006 in na to mesto
imenoval dotedanjega člana uprave mag. Alda Babiča. Z istim dnem
je bil mag. Marjan Babič imenovan za člana uprave. Uprava se je
tako odločila zaradi pomena področij, ki jih ta dva člana pokrivata, in
krepitve tržne funkcije predvsem na mednarodnih trgih.

Nadzorni svet matične družbe sestavlja devet članov, šest
predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih:
• Mag. Marko Starman, predstavnik Republike Slovenije, predsednik
nadzornega sveta
• Dr. Peter Verlič, predstavnik Republike Slovenije, namestnik
predsednika nadzornega sveta
• Tatjana Jazbec, predstavnica delavcev Luke Koper, članica
nadzornega sveta
• Robert Jerman, predstavnik delavcev Luke Koper, član nadzornega
sveta
• Metod Mezek, predstavnik malih delničarjev Luke Koper, član
nadzornega sveta
• Alverino Pavletič, predstavnik delavcev Luke Koper, član
nadzornega sveta
• Boris Popovič, predstavnik Mestne občine Koper, član nadzornega
sveta
• Marko Valentinčič, predstavnik Skladov Republike Slovenije, član
nadzornega veta
• Bojan Zadel, predstavnik Republike Slovenije, član nadzornega
sveta.
Nadzorni svet se sestaja po potrebi, a najmanj enkrat v vsakem četrtletju.
Med poglavitne pristojnosti nadzornega sveta sodijo:
• nadzorovanje vodenja poslov družbe,
• preverjanje in potrjevanje letnega poročila in predloga za uporabo
bilančnega dobička,
• imenovanje in odpoklic uprave družbe,
• sprejemanje sklepov o ustanovitvi poslovnih enot doma in v tujini
ter o kapitalski udeležbi družbe v pravnih osebah doma in v tujini,
• dajanje soglasja upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova
vrednost presega vrednost 5 odstotkov osnovnega kapitala.

Uprava družbe je štiričlanska:
• Robert Časar, predsednik uprave,
• Mag. Aldo Babič, namestnik predsednika uprave,
• Mag. Marjan Babič, član uprave in
• Pavle Krumenaker, delavski direktor.

Delo uprave ureja pravilnik o delu uprave. Delniško družbo predstavlja
in zastopa predsednik uprave neomejeno in samostojno, v njegovi
odsotnosti pa namestnik predsednika uprave.
Vsak posamezen član uprave predstavlja in zastopa družbo v
okviru svojih zakonskih pravic in dolžnosti, pristojen in odgovoren
je za dajanje navodil, vodenje, organizacijo, koordinacijo in nadzor
poslovanja kakor tudi za sklepanje poslov.

Vodenje odvisnih družb
Družba

Direktor

Luka Koper INPO, d.o.o

Iztok Faganeli

Luka Koper Pristan, d.o.o.

Darko Grgič

Adria-Tow, d.o.o.

Robert Gerk

Luka Kopar Beograd, d.o.o.*
*Družba v mirovanju

V skladu z družbenimi pogodbami poslovanje odvisnih družb nadzirajo
njihove skupščine. Skupščina odvisne družbe med drugim potrjuje
poslovni načrt, sprejema sklepe o razporeditvi bilančnega dobička,
imenuje in razreši direktorja družbe.

Način dela podrobneje ureja poslovnik o delu nadzornega sveta.
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Zgodovina družbe
Luka Koper
Družba Luka Koper v letu 2007 praznuje 50. obletnico obstoja. V polstoletni zgodovini smo se razvili iz majhnega podjetja v pomembnega
igralca na jadranskem in evropskem pomorskem trgu. Skozi koprsko
pristanišče, ki ga upravljamo, gre letno prek 14 milijonov ton tovora v
evropske države in po vsem svetu.

50 let zgodovine
Prvo desetletje: Leta 1957 je bilo ustanovljeno Pristanišče Koper. Že
v naslednjem letu se je na prvem vezu privezala prva prekooceanska
ladja Gorica. Današnje ime je družba dobila leta 1961. Leta 1967 je bila
dograjena železniška proga do Kopra, kar je bil eden ključnih dejavnikov hitrega razvoja koprskega pristanišča.
Drugo desetletje: Družba se je začela razvijati in vzpostavljati stike s
podjetji, ki so imela pomembno vlogo na pomorskem trgu. Leta 1974 je
vzpostavila prvo redno kontejnersko linijo za Sredozemlje.
Tretje desetletje: Gradili smo nove zmogljivosti (kontejnerski terminal,
silos …) in za razvoj pomembno infrastrukturo.
Četrto desetletje: Družba se je privatizirala in preoblikovala v delniško
družbo. Ustanovljene so bile tudi odvisne družbe, ki dopolnjujejo
ponudbo Skupine. Zavedati smo se začeli pomena varovanja okolja in
tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Poslovanje smo razvijali
skladno z zahtevami standardov ISO 9002 in 14001.
Peto desetletje: Koprsko pristanišče se je vse bolj razvijalo. Veliko smo
vlagali v širitev infrastrukture, skrb za okolje in sodelovanje z lokalno
ter širšo skupnostjo. Poslovanje smo zasnovali na modelu poslovne
odličnosti, pretovor pa je vztrajno rasel in vsako leto podiral rekorde.
Šesto desetletje: Naši cilji za prihodnost temeljijo na jasno začrtani
poslovni strategiji do leta 2015, ki je bila potrjena v letu 2006.
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Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Luka Koper:
Skupaj skrbimo za naš košček morja
Luka Koper ima v slovenskem pomorskem prometu najpomembnejšo vlogo. Ker imamo
prvi stik z morjem, smo odgovorni za zmanjševanje negativnih vplivov nanj. In ne samo
varnost na morju, odločilna je tudi varnost vseh v pristanišču. Luški gasilci so tako vedno
na pravem mestu, da se vsak počuti varno.
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Poslovno poročilo
Skupine Luka Koper
za leto 2006
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Razvojna strategija

Nov razvojni ciklus se je že zaèel
Uprava Luke Koper, d.d., je marca 2006 sprejela novo Poslovno
strategijo delniške družbe Luka Koper do leta 2015. V njej je opredelila
štiri strateške usmeritve. Uresničevati smo jih začeli že v minulem letu.

Naèrti za leto 2007
• V posodobitev in povečanje pristaniških zmogljivosti bomo vložili
okrog 19,8 milijarde tolarjev.
• Začeli bomo graditi garažno hišo za 12.000 avtomobilov.

1. strateška usmeritev: Ostati prepoznaven
koordinator logistiènih storitev

3. strateška usmeritev: Ohranitev dolgoroèno
uspešnega poslovnega sistema

•
•

•

•

Promet se je v primerjavi z letom 2005 zvišal za 7 odstotkov.
Pretovor je ob koncu leta dosegel novo rekordno vrednost
– presegel je 14 milijonov ton.
Poslovanje širimo na tuje trge. Med njimi so najbolj zanimivi trgi
Daljnega vzhoda in severne Afrike (širitev terminalov v Egipt).

Naèrti za leto 2007
• Povečali bomo pretovor in nadaljnje izboljševali strukture storitev s
povečevanjem deleža tovorov z višjo dodano vrednostjo.
• Porast fizičnega obsega poslovanja bomo zagotovili na večini
terminalov. Največje relativno povečanje bo pri prometu s sadjem.
• Širili bomo obseg pristaniških in logističnih storitev.
• Ponudbo storitev bomo prilagajali željam in potrebam odjemalcev.
• Sledili bomo cilju rasti dobička in učinkovitega obvladovanja
stroškov. Za cilje smo si zastavili tudi razmerje med čistim
poslovnim izidom in poslovnimi prihodki v višini 19 odstotkov in
dodano vrednost v višini 13,3 milijarde tolarjev za Luko Koper, d.d.
• Delovati bo začelo podjetje Adria Transport, ki smo ga januarja
2005 ustanovili z avstrijskim partnerjem. Ukvarjalo se bo z
železniškimi prevozi tovora.

•

Naèrti za leto 2007
• Nadaljevali bomo z zastavljeno politiko načrtovanja in stalnega
razvoja kadrov.
• Proučili bomo možnosti za boljši izkoristek kadrovskih zmogljivosti
in boljše razporejanje delavcev v osnovni delovni proces družbe.
• Podpirali bomo reševanje stanovanjske in socialne stiske
zaposlenih, čemur bomo namenili 86 milijonov tolarjev.
• Pozornost bomo posvetili razvoju enotne nabavne politike.
Nadaljevali bomo z “Nabavnimi konferencami”.
• Kulturo odličnosti bomo širili na področje celotne Skupine Luka
Koper. V sistem vodenja bomo vključili ugotovitve ocenjevalcev
poslovne odličnosti in s tem nadgradili doseženo raven.

4. strateška usmeritev: Skrb za trajnostni razvoj in
tesno sodelovanje z okoljem

2. strateška usmeritev: Gradnja uèinkovitega
pristaniškega sistema in distribucijskega središèa

•

•

•

•

•

V industrijski coni pri Sežani bomo v prihodnjih letih zgradili
logistični center.
Intenzivno poteka izdelava Državnega lokacijskega načrta za
koprsko pristanišče. Z njim bomo dobili možnosti za gradnjo
razvojno pomembnih infrastrukturnih objektov.
V pristaniške zmogljivosti je Skupina Luka Koper vložila 7,2
milijarde tolarjev.

Bili smo med finalisti ocenjevanja za evropsko priznanje za
poslovno odličnost EFQM.
Delnica Luke Koper je bila decembra 2006 premeščena v prvo
borzno kotacijo Ljubljanske borze.

•

Pripravljamo se na validacijo okoljske izjave in začetek postopkov
za pridobitev certifikata EMAS. Nadaljevali bomo tudi z delom po
ISO standardih.
Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo (ureditev severne
obvoznice okrog mesta, razvoj potniškega terminala idr.).
Za sponzorstva in donatorstva izobraževalnim, humanitarnim,
kulturnim dejavnostim smo namenili 117 milijonov tolarjev.

Naèrti za leto 2007
• Delež neločeno zbranih odpadkov bomo na nivoju Skupine
zmanjšali za 1 odstotek (na 25 odstotkov).
• Postopno bomo zmanjševali mejne vrednosti emisij, skladno z
zahtevami evropske zakonodaje.
• Prizadevali si bomo za pridobitev koncesije za opravljanje obvezne
državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih
zemljišč na območju celotnega slovenskega morja.
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Naša vizija, poslanstvo
in vrednote
Imamo vizijo
Luka Koper bo vodilni pristaniški in logistični sistem za države srednje
Evrope.
Imamo poslanstvo
S pristaniškimi in logističnimi storitvami na najkrajši poti v osrčje
Evrope ponujati možnosti za čim lažje vzpostavljanje gospodarskih
povezav.
Imamo vrednote
Naše delovanje temelji na petih vrednotah:
•
znanje,
•
podjetnost,
•
partnerstvo,
•
spoštovanje in
•
odgovornost.
Z njimi udejanjamo našo strategijo na ključnih poslovnih področjih.
Poslovna politika
Na podlagi temeljnih vrednot in strateških usmeritev v Skupini Luka
Koper udejanjamo razvojno politiko prek petih temeljnih področij:
•
•
•
•
•

trženja in razvoja ponudbe,
organizacije in upravljanja s kadri,
infrastrukture in tehnološkega razvoja,
upravljanja s finančnimi sredstvi in
odnosa do širše družbe.

Kljuène priložnosti
Priložnosti za razvoj vidimo v:
•
•
•
•
•

geografski legi koprskega pristanišča,
povečani mednarodni blagovni menjavi, kjer gredo blagovni tokovi
prek našega pristanišča,
stabilni pristaniški dejavnosti in možnostih za razvoj ponudbe
podpornih logističnih rešitev,
razvoju blagovno-distribucijskih aktivnosti v zaledju in
sodelovanju s sosednjimi pristanišči.
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Razmere v panogi

Transportno–logistična panoga je intenzivno rastoča panoga. V
njej so že več let razvidni trendi vse večje kontejnerizacije blaga in
multimodalnosti, večjih ladij, manjšanja števila ladijskih postankov in
večje produktivnosti terminalov.
V panogi je opazna večja blagovna menjava v evropskem in svetovnem
merilu. Za naše pristanišče je zaradi nastajajoče prekomorske
blagovne menjave z Daljnim vzhodom pomemben projekt “Adriatic
– Baltic Landbridge”. Evropska skupnost podpira tudi južno
evropsko transportno pot zaradi zasičenosti oziroma ozkega grla
severnoevropskih pristanišč.
Pomemben trend v panogi je preusmeritev blagovnih tokov s cest na
okolju prijaznejše oblike transporta – železnice in pomorske avtoceste.
Te so del čezevropskega prometnega omrežja in predstavljajo enega
od najpomembnejših projektov Evropske unije do leta 2020.
V panogi so opazni tudi premiki pogajalskih moči - ladjarji se vedno
bolj vključujejo v obvladovanje logistike kontejnerjev. S privatizacijo
in globalizacijo prihajajo lastniki, v zaledju pa se oblikujejo kopenski
terminali, ki prevzemajo določene pristaniške posle.
V transportno–logistični panogi so opazni tudi premiki na področju
okoljskih in varnostnih standardov. Ti se zaostrujejo, prebivalci pa so
bolj informirani in okoljevarstveno osveščeni.
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Analiza uspešnosti poslovanja

Ker predstavljajo poslovni prihodki matične družbe 92 odstotkov vseh
prihodkov Skupine in ker se vpliv postavk matične družbe močno
odraža v poslovanju Skupine Luka Koper, z orisom poslovanja Skupine
Luka Koper predstavljamo tudi delovanje matične družbe.

Poslovanje Skupine Luka Koper
Primerjava rasti poslovnih prihodkov in dobička iz poslovanja v letih 2002 – 2006 (v milijonih SIT)
Poslovni prihodki

Dobiček iz poslovanja

Poslovni prihodki
Ustvarili smo 25,3 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar je za
14 odstotkov več kot v letu 2005. Matična družba je prispevala 23,3
milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar je za 13 odstotkov več kot
v letu prej. K temu je pripomogel rekorden ladijski pretovor v višini
14 milijonov ton. Večino (77,6 odstotka) vseh poslovnih prihodkov smo
ustvarili na tujih trgih, predvsem v Evropski uniji.
Na izkazane poslovne prihodke so vplivali tudi prihodki od prodaje
osnovnih sredstev v višini 128 milijonov tolarjev in drugi prihodki
(predčasno iztovorjene/natovorjene ladje), povezani s poslovnimi učinki
v višini 600 milijonov tolarjev.
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Dodana vrednost na zaposlenega
Skupina Luka Koper je v letu 2006 dosegla 15 milijonov tolarjev dodane
vrednosti na zaposlenega, kar je za 10 odstotkov več kot v letu 2005.
Matična družba je glede na Skupino ustvarila za 23 odstotkov višjo
dodano vrednost na zaposlenega.
Dodana vrednost skupaj znaša 14,5 milijarde tolarjev, kar je 12
odstotkov nad rezultatom v letu 2005.
Prikaz rasti dodane vrednosti na zaposlenega od leta 2002 do 2006
(v tisoč SIT)

Gospodarnost in dodana vrednost na zaposlenega
KAZALNIK / LETO

2002
Luka
Koper

2003

Skupina
Luka
Koper

Luka
Koper

2004

Skupina
Luka
Koper

Luka
Koper

2005

Skupina
Luka
Koper

Luka
Koper

2006

Skupina
Luka
Koper

Luka
Koper

Skupina
Luka
Koper

Koeficient gospodarnosti poslovanja*

1,12

1,13

1,16

1,15

1,10

1,10

1,23

1,25

1,21

1,22

Koeficient celotne gospodarnosti

1,25

1,23

1,30

1,28

1,30

1,35

1,29

1,31

1,27

1,26

12.449

9.711

13.029

10.487

14.038

11.325

16.501

13.611

18.418

15.033

Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč SIT)

*Zaradi realnega prikaza so iz podatkov za izračun kazalca gospodarnosti poslovanja izvzeti prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih sredstev v letu 2002.

Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže razmerje le med poslovnimi
prihodki in odhodki ter pove, koliko prihodkov iz poslovanja je družba
ustvarila na 1 tolar odhodkov iz poslovanja.
Koeficient celotne gospodarnosti prikazuje razmerje med celotnimi
prihodki in odhodki. Vrednost koeficienta nad 1 kaže intenzivnost
ustvarjanja poslovnega izida. Koeficient celotne gospodarnosti je bil

nižji kot v letu 2005 zaradi višjih stroškov poslovanja in nižjih finančnih
prihodkov v letu 2005.
Oba kazalca izkazujeta poslovno uspešnost pod pogojem, da družba
obenem izkazuje čisti dobiček. Rast dodane vrednosti pa je predvsem
odraz rasti poslovnih prihodkov v letu 2006.
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Stroški poslovanja
Stroške poslovanja smo v primerjavi z letom prej presegli v vseh skupinah in so znašali 20,7 milijarde tolarjev. To je za 16 odstotkov več kot
v letu 2005. 93 odstotkov vseh stroškov sestavljajo stroški matičnega
podjetja in znašajo 19,3 milijarde tolarjev.
Stroški materiala
Občutno so se povišali stroški električne energije in pogonskega
goriva, ki predstavljajo dve tretjini stroškov materiala. Pretežni
porabnik električne energije je pretovorna dejavnost. Glede na leto
2005 smo porabili za 6 odstotkov več električne energije, kar znese
22 milijonov kilovatnih ur. Cena električne energije se ni bistveno
spremenila. Bistveno višja pa je bila poraba pogonskega goriva.
Strošek pogonskega goriva je znašal 578 milijonov tolarjev, kar je za
26 odstotkov več kot v letu 2005. K večji porabi so prispevali povečanje
obsega dela pri pretovarjanju blaga, večja zasedenost skladiščnih
površin in večje število vlek vlačilcev.
Stroški storitev
Pri stroških storitev je vidno povečanje stroškov vzdrževalnih del,
stroškov transportnih storitev in stroškov dobaviteljev za izvajanje
pristaniških storitev.

Za vračila stroškov zaposlenim na službenih poteh in za izobraževanje
smo namenili 121 milijonov tolarjev, kar je za 30 odstotkov več kot
v predhodnem letu. Od tega smo 45 odstotkov sredstev povrnili za
službena potovanja, ostalo, 67 milijonov tolarjev, pa smo namenili za
izobraževanje zaposlenih. Službena potovanja zaposlenih so povezana
s krepitvijo tržnega položaja podjetja in z utrjevanjem obstoječih
poslovnih povezav, zato bomo tudi v prihodnje temu segmentu
posvečali več pozornosti. Povečanje stroškov izobraževanja je tesno
povezano s kadrovsko politiko povečevanja visoko izobraženih kadrov.
V skupini stroškov bančnih storitev in zavarovanj so v ospredju
predvsem stroški zavarovanja, ki na ravni Skupine znašajo 91
milijonov tolarjev. V letu 2006 je prišlo v primerjavi z letom 2005 do
malenkostnega zmanjšanja števila škodnih primerov.
Stroški intelektualnih storitev so se v letu 2006 znižali za 24 odstotkov
in znašajo 135 milijonov tolarjev. Od tega smo za zdravstvene preglede
zaposlenih namenili 8 milijonov tolarjev in za sodne izvedence 21
milijonov tolarjev. Ostale intelektualne storitve se nanašajo na
raziskave trgov, okoljske študije in drugo.

Stroški vzdrževanja v višini 1,9 milijarde tolarjev so se povišali za
26 odstotkov. Povišanje vzdrževalnih stroškov je deloma odraz višjih
cenovnih postavk in deloma starejše opreme. Amortizacijske stopnje
podjetja so enake ali nižje od davčno predpisanih.

Za krepitev prepoznavnosti in blagovne znamke Luka Koper smo
v okviru stroškov sejmov, reprezentance in reklam namenili 181
milijonov tolarjev, kar je za 28 odstotkov več kot v letu 2005. Od
tega smo za stroške sejmov, reprezentance in reklam namenili 108
milijonov tolarjev, za sponzorstva pa 73 milijonov tolarjev. Podpirali
smo Olimpijski komite Slovenije, Nogometni klub Koper, Odbojkarski
klub Koper, Teniško zvezo Slovenije, Veslaški klub Koper in druge.

Stroški transportnih storitev (861 milijonov tolarjev) so se povečali
za 41 odstotkov predvsem na področju prevozov sadja in zelenjave iz
držav Bližnjega vzhoda na trge srednje in zahodne Evrope ter zaradi
transporta premoga na italijanski trg.

Stroški drugih storitev v višini 1,3 milijarde tolarjev so za 5 odstotkov
nižji kot v letu 2005. Večina teh stroškov nastane v matičnem podjetju
(1,2 milijarde tolarjev). Znižanje drugih stroškov je posledica opuščanja
špediterske dejavnosti.

Stroški podpogodbenikov, ki sodelujejo pri izvajanju pristaniških
storitev, so v letu 2006 znašali 2 milijardi tolarjev in so bili za 17
odstotkov višji kot v letu prej. Poleg posameznih povišanj cen teh
storitev je pogodbena delovna sila opravila za četrtino večji obseg dela.

V skupini stroškov drugih storitev spremljamo tudi stroške
informacijske podpore, ki so se povečali za 13 odstotkov na 668
milijonov tolarjev. Stroški informacijske podpore so se povečali
zaradi večanja števila uporabnikov, uvajanja aplikacije za podporo
procesom nabave in vzdrževanja ter zaradi projekta prenove sistema
za podporo procesom trženja in operative. V omenjeni skupini
stroškov prevladujejo stroški logističnih storitev prevoza avtov, sadja in
avtomobilskih stekel v višini 289 milijonov tolarjev.

Med stroški najemnin je tudi najem operativnih obal in zemljišč,
skladno z najemno pogodbo z Republiko Slovenijo, ki se je v letu
2006 povečal za 9 odstotkov in znaša 245 milijonov tolarjev. Ostale
najemnine so povezane z najemom zemljišč za avte, skladiščnih
prostorov Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, delovnih
strojev in podobno.
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Odpisi vrednosti

Poslovni izid iz poslovanja

Skupna amortizacija je znašala 3,5 milijarde tolarjev in je bila za 2,6
odstotka višja kot v letu prej. Ločeno spremljamo stroške amortizacije
naložbenih nepremičnin.

Skupina Luka Koper je ustvarila 4,65 milijarde tolarjev dobička iz
poslovanja. To je za 6 odstotkov več kot leto prej. Poslovni izid iz
poslovanja matične družbe je znašal 4 milijarde tolarjev, kar je za
3 odstotke več kot v letu 2005.

Stopnje amortiziranja se v letu 2006 v primerjavi s predhodnim letom
niso spreminjale.
Stroški dela
Stroški dela Skupine Luke Koper so znašali 6,4 milijarde tolarjev, kar
je za 13 odstotkov več kot v letu 2005.
V Skupini Luka Koper je bilo konec leta 2006 zaposlenih 963, od tega
112 žensk (12 odstotkov v strukturi zaposlenih). Število zaposlencev
s sedmo stopnjo izobrazbe se je povečalo za 15 odstotkov, kar
predstavlja petino zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je bila 42
let, povprečna delovna doba pa 20 let.
V Luki Koper, d.d., je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 692 delavcev,
kar je za 1,9 odstotka več kot v letu 2005.

Finanèni prihodki
Skupni finančni prihodki Skupine so v letu 2006 dosegli 1,46 milijarde
tolarjev, kar je za 35 odstotkov manj kot v letu 2005. Prihodki od obresti
sestavljajo tretjino finančnih prihodkov in so ostali na ravni leta 2005.
Občutno so se znižali prihodki od pozitivnih tečajnih razlik, za 70
odstotkov glede na leto 2005, in znašajo 75 milijonov tolarjev.
Pri finančnih odhodkih, 501 milijon tolarjev, smo zabeležili za 40
odstotkov nižjo vrednost kot v letu 2005. To je odraz slabitev nekaterih
finančnih naložb v letu 2005. Negativne tečajne razlike so se v letu
2006 razpolovile in so znašale 164 milijonov tolarjev.

Èisti poslovni izid

Zaposlovanje novih kadrov se bo nadaljevalo tudi v letu 2007, saj
moramo zagotavljati izvajanje predpisov na področju upravljanja
delovnega časa in zakonskih varnostnih določil, nadomeščati
upokojitve in upoštevati rast obsega dela.

Na ravni Skupine smo ustvarili celotni poslovni izid v višini 5,6
milijarde tolarjev, kar je za 4 odstotke manj kot v letu 2005. Dobiček
pred obdavčitvijo matične družbe je v obravnavanem obdobju dosegel
vrednost 5,4 milijarde tolarjev in je za 5 odstotkov presegel znesek iz
leta 2005.

Stroški dela so porasli tudi zaradi internega napredovanja zaposlenih.
V minulem letu je napredovala desetina zaposlenih.

Davek od dobička Skupine je znašal 709 milijonov tolarjev. Odloženi
davki pa 61 milijonov tolarjev.

Poslovni odhodki

V letu 2006 je Luka Koper, d.d., pridobila ustrezno odločbo Davčne
uprave Republike Slovenije in uveljavila dodatne davčne olajšave zaradi
poslovanja v ekonomski coni.

Beležili smo 1,8 milijarde tolarjev drugih poslovnih odhodkov, kar je za
45 odstotkov več kot v letu 2005. Večina teh stroškov je nastala v okviru
matičnega podjetja.
Med druge poslovne odhodke smo ob upoštevanju načela previdnosti
prišteli 446 milijonov tolarjev na osnovi odločbe Ministrstva za finance,
ki se nanaša na plačilo prometnega davka za obdobje od 1. januarja
1996 do 30. septembra 1997 v višini 596.135.916,54 tolarjev, skupaj z
zamudnimi obrestmi. Zoper prejeto odločbo je Luka Koper, d.d., vložila
tožbo na Upravnem sodišču Republike Slovenije in predlog za odpravo
odločbe po nadzorstveni pravici iz naslova kršitve materialnega prava.

Čisti dobiček Skupine v višini 4,9 milijarde tolarjev je bil za 3 odstotke
višji kot v letu 2005, medtem ko je bil čisti dobiček matične družbe višji
za 14 odstotkov in je znašal 4,8 milijarde tolarjev.
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Gibanje dobičkovnosti prihodkov in donosnosti kapitala
KAZALNIK/LETO

2002
Luka
Koper

Dobičkovnost poslovnih prihodkov v odstotkih

2003

Skupina

Luka
Koper

2004

Skupina

Luka
Koper

2005

Skupina

Luka
Koper

2006

Skupina

Luka
Koper

Skupina

-42,6

-38,9

13,7

12,7

8,7

9,0

18,8

19,8

17,1

18,3

17,6

21,8

21,0

19,8

23,0

18,5

19,7

19,0

18,5

Koeficient čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala

0,087

0,093

0,071

0,073

0,073

0,095

0,070

0,079

0,076

0,076

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala

0,121

0,121

0,143

0,143

0,157

0,157

0,165

0,165

0,165

0,165

8,3

8,9

6,9

7,1

7,1

9,0

6,8

7,6

7,3

7,3

Čista dobičkovnost prihodkov v odstotkih

Donosnost lastniškega kapitala v odstotkih

18,4

Osnova za izračun podatkov za leti 2003 in 2002 so računovodski izkazi, sestavljeni po Slovenskih računovodskih standardih 2001, medtem ko so bili ostali izračuni izvedeni iz izkazov, pripravljenih
po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Izboljševanje učinkovitosti in organiziranosti poslovanja ter
sprememba strukture pretovora so se v letih od 2002 do 2006 odrazile
v naraščanju višine dobička iz poslovanja v poslovnih prihodkih.
Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja (dobiček iz poslovanja/prihodki
iz poslovanja) je bila 18,4-odstotna in je za 7 odstotkov nižja kot v letu
2005. Na 100 tolarjev prihodkov iz poslovanja smo dosegli okrog 18
tolarjev dobička iz poslovanja.
Čista dobičkovnost prihodkov (čisti dobiček/celotni prihodki) je
bila v letu 2006 za 6 odstotkov nižja kot v letu 2005 in je znašala
18,5 odstotka. Nižji rezultati so predvsem odraz povišanja stroškov
poslovanja. Drugače je v matični družbi, kjer se je kazalec povišal za
3 odstotke zaradi učinka iz finančnega dela poslovnega izida.
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (čisti dobiček v poslovnem
letu/povprečni kapital, brez čistega poslovnega izida proučevanega
leta) kaže 31. decembra 2006 izboljšanje v matični družbi. Pri kazalcu
donosnosti kapitala ni izvzet dobiček poslovnega leta iz sestavine
kapitala. Višina donosnosti je v okviru dolgoletnega trenda in je pri
Skupini Luka Koper nekoliko nižja kot v letu 2005 zaradi nižjega izida
iz financiranja, saj se učinki izplačanih dobičkov pridruženih družb
odrazijo le v matični družbi.

Sredstva in obveznosti
V strukturi sredstev Skupine prevladujejo osnovna sredstva in dolgoročne
finančne naložbe. Njihov delež v celotnih sredstvih dosega vrednost 89
odstotkov. Del sredstev prikazujemo kot naložbene nepremičnine
(2 odstotka).
Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe, skupaj v višini 41 milijard,
predstavljajo 47 odstotkov bilančne vsote. V letu 2006 so se povečale
dolgoročne finančne naložbe zaradi presežkov iz prevrednotenj delnic po
pošteni vrednosti in za vse nove naložbe.
Kratkoročne terjatve so znašale 5,3 milijarde tolarjev.
Sredstva v višini 87,8 milijarde tolarjev so bila večinoma financirana iz
lastnih virov. Kapital večinskih lastnikov je na zadnji dan leta 2006 znašal
70,7 milijarde tolarjev. To predstavlja 81 odstotkov vseh sredstev.
Obveznosti (dolgoročne in kratkoročne) Skupine na isti dan predstavljajo
17 odstotkov bilančne vsote. Večinoma so to dolgoročne finančne
obveznosti v višini 8 milijard tolarjev. Kratkoročne obveznosti so 31.
decembra 2006 predstavljale 4,2 odstotka vseh obveznosti do virov
sredstev.
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Kazalniki stanja financiranja, investiranja in pokritosti kratkoročnih obveznosti
KAZALNIK/LETO

2002
Luka
Koper

2003

Skupina

Luka
Koper

2004

Skupina

Luka
Koper

2005

Skupina

Luka
Koper

2006

Skupina

Luka
Koper

Skupina

Stopnja lastniškosti financiranja

0,90

0,90

0,84

0,84

0,82

0,80

0,84

0,82

0,84

0,80

Stopnja dolgoročnosti financiranja

0,93

0,93

0,85

0,85

0,87

0,83

0,95

0,95

0,95

0,96

Stopnja osnovnosti investiranja

0,46

0,46

0,45

0,45

0,47

0,48

0,47

0,45

0,44

0,45

Stopnja dolgoročnosti investiranja

0,80

0,80

0,86

0,86

0,81

0,82

0,82

0,81

0,90

0,89

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev

1,95

1,95

1,84

1,84

1,75

1,68

1,77

1,83

1,91

1,81

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (hitri koeficient)

1,83

1,83

0,51

0,51

0,90

0,98

2,75

3,07

0,74

1,11

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih
obveznosti (pospešeni koeficient)

2,63

2,63

0,91

0,91

1,39

1,53

4,08

4,33

2,08

2,58

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (kratkoročni koeficient)

2,63

2,63

0,92

0,92

1,39

1,53

4,08

4,33

2,08

2,58

Sestava sredstev kaže na večinoma dolgoročen značaj, kar potrjujeta
tudi vrednosti kazalnikov dolgoročnosti in osnovnosti investiranja.
Slednji prikazuje delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi v aktivi.
Visoko stopnjo lastniškosti izkazuje visok delež kapitala v celotnih
obveznostih. Kazalnik odraža visoko finančno stabilnost v poslovanju.
To potrjuje tudi koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev, ki
kaže, da so vsa osnovna sredstva financirana z lastniškim kapitalom.
Kazalniki pokritosti kratkoročnih obveznosti povedo, da smo na kratki
rok sposobni kriti naše obveznosti z lastnimi sredstvi.

Poslovanje odvisnih družb
Luka Koper INPO, d.o.o.
Luka Koper INPO, d.o.o., je srednje veliko podjetje, ki kot del Skupine
Luka Koper v slovenskem trgovskem pristanišču deluje od leta 1995.
Ustanovljeno je bilo z namenom usposabljanja in zaposlovanja tistih
delovnih invalidov, ki v prilagojenih delovnih pogojih z različnimi
storitvami, s svojim znanjem in z izkušnjami lahko še vedno dobro
delajo.

Luka Koper Pristan, d.o.o.
Družba Luka Koper Pristan, d.o.o., dopolnjuje poslovanje matične
družbe Luka Koper, d.d., z izvajanjem hotelskih, namestitvenih storitev
in storitev restavracije višjega razreda. Ustanovljena je bila leta 1995
in je v 100-odstotni lasti Luke Koper, d.d. Upravlja s Hotelom Garni
Pristan in Dom Prisoje v Kopru.
V poslovnem letu 2006 je družba ustvarila 225 milijonov tolarjev
poslovnih prihodkov in dosegla 20 milijonov tolarjev čistega dobička.
Čista dobičkovnost prihodkov iz poslovanja je znašala 8,7 odstotka.

Adria-Tow, d.o.o.
Osnovna dejavnost družbe Adria-Tow, d.o.o., je vleka ladij. Podjetje
opravlja tudi dodatne storitve: oskrbo ladij, reševanje in pomoč
plovilom v koprskem pristanišču ter Ladjedelnici Izola. Družba je bila
ustanovljena leta 1992, njena lastnika pa sta Luka Koper, d.d., in Ocean
s.r.l. iz Trsta, vsak s 50-odstotnim deležem.
V poslovnem letu 2006 je družba dosegla 932 milijonov tolarjev
poslovnih prihodkov. Čisti poslovni izid je znašal 372 milijonov tolarjev,
čista dobičkovnost prihodkov iz poslovanja pa je bila 39,9-odstotna.

V letu 2006 je družba ustvarila 1.505 milijonov tolarjev poslovnih
prihodkov in 289 milijonov tolarjev čistega dobička. Čista dobičkovnost
prihodkov iz poslovanja je znašala 19,2 odstotka.
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Upravljanje s tveganji

Dejavnosti Skupine Luka Koper so organizirane v matični družbi in v
odvisnih družbah s splošnimi in posebnimi tveganji poslovanja, ki jih
je treba upravljati na primeren način. Ustrezno upravljanje tveganj
zagotavljamo s pravočasnim prepoznavanjem in obvladovanjem z
usmeritvami in politikami, opredeljenimi v dokumentih celovitega
sistema vodenja Skupine, v pravilnikih in drugih aktih.

Strateška tveganja
Za obvladovanja strateškega tveganja je bistvena jasna opredelitev
strateških usmeritev. Na osnovi uresničevanja teh usmeritev in
spremljanja notranjega in zunanjega poslovnega okolja prepoznavamo
tveganja in sprejemamo odločitve o njihovem zmanjševanju. Poslovna
strategija Luke Koper do leta 2015 vključuje temeljne razvojne
usmeritve za vsa ključna področja poslovanja. Odločitve o ustreznosti
razvojnih projektov smo sprejeli na osnovi jasnih ciljev in skrbnega
načrtovanja. Naša osnovna naloga je skrb za ustrezen razvoj družb in
doseganje pričakovane donosnosti naložb.
Leta 2006 so bile razvojne aktivnosti usmerjene k intenzivnemu
trženju, zlasti na čezmorskih trgih. Obenem so stekle priprave
državnega lokacijskega načrta, ki bo predstavljal okvir za prihodnji
razvoj pristaniških in spremljajočih dejavnosti.

Poslovna tveganja
Na razvoj naših dejavnosti lahko pomembno vplivajo makroekonomski
in institucionalni dejavniki. Tovrstna tveganja obvladujemo z aktivnim
in s sistematičnim pristopom:
• Razvijamo partnerske odnose z našimi kupci, kar povečuje njihovo
lojalnost in zagotavlja rast medsebojnega sodelovanja.
• Struktura tovora po trgih in blagovnih vrstah izkazuje zadostno
geografsko diverzifikacijo.
• Stremimo k odličnosti vseh storitev, kar je ena od naših
najpomembnejših konkurenčnih prednosti, ki močno vpliva na
pridobivanje in ohranjanje kupcev. Odličnost dograjujemo s
spodbujanjem inovativne dejavnosti in projektnega sodelovanja
z drugimi ponudniki v logističnih verigi ter z raziskovalno
– analitičnim spremljanjem in merjenjem ravni izvajanja storitev.

Finanèna tveganja
V Skupini Luka Koper ustrezno obvladujemo vsa finančna tveganja,
med katerimi so najpomembnejša likvidnostna in valutna tveganja.

Likvidnostna tveganja
Obvladujemo jih z rednim spremljanjem denarnih tokov in
usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. Na obvladovanje teh
tveganj pozitivno vpliva velika mera fleksibilnosti pri zadolževanju.
Odsotnost likvidnostnih težav potrjuje poročilo bonitetne hiše I, d.o.o.,
ki deluje po pooblastilu družbe Dun&Bradstreet. Za plačilno disciplino
nam je bonitetna hiša dodelila najugodnejšo oceno plačilnega ključa
80. To pomeni, da vse svoje obveznosti poravnavamo ob zapadlosti.

Valutna tveganja
Zmanjšujemo jih z uporabo notranjih tehnik zavarovanja. Vplive
spreminjanja vrednosti terjatev, izražene v svetovnih valutah,
obvladujemo z vzpostavljanjem obveznosti v teh valutah in z rednim
spremljanjem višine izpostavljenosti.
Z nadaljevanjem sistematičnega prehoda na evro smo tudi v letu 2006
bistveno zmanjšali izpostavljenost valutnemu tveganju.

Tveganje spremembe obrestne mere
Spremembe obrestne mere za našo družbo ne predstavljajo
pomembnega tveganja. Struktura virov financiranja in boniteta naše
družbe nam omogočata zadolževanje po najugodnejših pogojih ter
z veliko mero fleksibilnosti. Servisiranje posojil imamo časovno
uravnano tudi glede na finančne obveznosti in sredstva po različnih
ročnostih.
V letu 2006 smo ohranili bonitetno oceno 5A1, zvišano v letu prej. Naše
splošno poslovno stanje je s strani bonitetne hiše opredeljeno kot
odlično (skoraj brez tveganja).

Kreditno tveganje
Tudi v odnosih z dobavitelji proizvodov in storitev je naš cilj izgrajevati
partnersko sodelovanje. Dobavitelje na ravni Skupine redno
spremljamo, ocenjujemo, jim podeljujemo priznanja na osnovi znanih
kriterijev, ki upoštevajo doseženo raven kakovosti (zanesljivost,
točnost, odsotnost napak) in plačilno disciplino. Pri sklepanju pogodb
za konkretne posle poskrbimo za ustrezno zavarovanje.

Obvladujemo ga z aktivnim pristopom k sklepanju finančnih pogodb in
ustreznim zavarovanjem.
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Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke
Znižujemo ga z aktivnim spremljanjem bonitetnih poročil naših večjih
kupcev. Naša posebnost je poslovanje prek posrednikov, tako da
nimamo veliko neposrednih stikov s kupci iz različnih delov sveta.
Posebnost je tudi zastavna pravica na skladiščenem blagu, ki jo lahko
uporabimo, če kupec ne poravna vseh svojih obveznosti.

Notranja revizija
Notranja revizija je opravljala notranje revidiranje v obsegu in
pogostnosti, primerno tveganjem pri poslovanju. Notranji revizor
opravlja neodvisno nadzorno funkcijo, svetuje vodstvom na vseh nivojih
glede pravilnosti in urejenosti poslovanja Skupine Luke Koper.
Na podlagi dejavnikov tveganja letno ocenjujemo tveganost revizijskega
okolja. Bruto revizijsko tveganje večine enot v Luki je med 1 in 3, kar je
opredeljeno v splošni oceni kot razmeroma nizko tveganje.
V skladu z letnim načrtom je bilo opraviljenih 5 rednih notranjih revizij.
Pri tem so bila upoštevana načela in standardi notranjega revidiranja.
Spoštovan je bil kodeks poklicne etike in upoštevana pravila delovanja
notranje revizije.
Pri revidiranju poslovanja ni bilo ugotovljenih večjih kršitev. V poročilih
so navedene ugotovitve dejanskega stanja v zvezi z opravljeno revizijo
in podana priporočila, kako odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti v
poslovnih procesih. V primeru ugotovljenega povečanega tveganja
v posameznem poslovnem procesu je revizija predlagala vgraditve
kontrolnih mehanizmov za obvladovanje tveganja.
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Naložbena politika

Finanène naložbe
Na zadnji dan poslovnega leta 2006 so dolgoročne finančne naložbe
v Skupini Luka Koper znašale 36,9 milijarde tolarjev, kar v strukturi
sredstev predstavlja 42 odstotkov. Sestavljajo jih naložbe v odvisne
in pridružene družbe ter druge naložbe v tržne in netržne finančne
naložbe.
Glavnina dolgoročnih finančnih naložb je v lasti matične družbe Luka
Koper, d.d. Na zadnji dan leta 2006 so znašale 35,6 milijarde tolarjev.
V strukturi sredstev to predstavlja 43,7 odstotka.
Povečanje dolgoročnih finančnih naložb je posledica rasti njihove
poštene vrednosti. Povečanje knjižimo v presežek iz prevrednotenja kot
posebno kategorijo kapitala – tako so vse tržne dolgoročne finančne
naložbe v bilanci stanja izkazane po pošteni, to je tržni vrednosti na
zadnji dan leta.
Naložbe v druge delnice in deleže so znašale 18,6 milijarde tolarjev. 6,2
milijarde tolarjev predstavljajo naložbe, ki jih zaradi odsotnosti poštene
vrednosti merimo po nabavni vrednosti.
Kratkoročne finančne naložbe Skupine Luka Koper so na zadnji dan
leta 2006 dosegle 3,9 milijarde tolarjev.
Največji delež predstavljajo kratkoročne finančne naložbe matične
družbe. V letu 2006 so se v primerjavi z letom prej znižale za 5,6
milijarde tolarjev. 31. decembra 2006 so znašale 2,7 milijarde tolarjev.
Razlogi za takšno znižanje so zapadlosti nekaterih naložb in prenos
nekaterih naložb v vzajemne sklade med dolgoročne finančne naložbe.
Naèrti za leto 2007
V letu 2007 ne načrtujemo večjih aktivnosti na področju plasiranja
finančnih presežkov. Le-te bomo usmerjali v servisiranje osnovne
poslovne dejavnosti in v ambiciozno zastavljena investicijska vlaganja.
Morda se bomo v letu 2007 celo odločili za dezinvestiranje nekaterih
finančnih naložb.

Tehnološko posodabljanje
Intenzivna in razvojno naravnana naložbena politika se je nadaljevala
tudi v letu 2006. Na ravni Skupine je bilo za naložbe namenjenih 7,2
milijarde tolarjev, od tega je Luka Koper, d.d., porabila 5,4 milijarde
tolarjev za povečanje zmogljivosti ter za posodabljanje opreme in
naprav za pretovarjanje in skladiščenje blaga.

Najpomembnejši del naložb predstavljajo:
• pripravljalna dela za sprejem naftnih derivatov na Pomolu II,
• nakup dveh RTG dvigal za PC Kontejnerski terminal (transtejner),
• pripravljalna dela za izgradnjo novega skladiščnega objekta za
avtomobile (garažna hiša),
• izgradnja rezervoarja z zmogljivostjo 3.000 kubičnih metrov s
pripadajočo opremo,
• finančni najem vlačilca in
• dograditev pralnice za pranje strojev in vozil. Pralnica je zgrajena v
skladu z zakonodajo in okoljskimi predpisi EU.
• za vzpostavitev mejne kontrole oseb v pristanišču Koper, skladno s
schengenskim pravnim redom, smo v dogovoru z Ministrstvom za
javno upravo Republike Slovenije uredili mejni prehod na RORO 3
in ga konec leta predali v uporabo Pomorski policiji.
Naèrti za leto 2007
V letu 2007 bomo za naložbe namenili 19,8 milijarde tolarjev, od tega
je za naložbe v ekologijo predvidenih 639 milijonov tolarjev ali 3,2
odstotka sredstev.
Za transportno in pretovorno mehanizacijo bomo namenili 4,9 milijarde
tolarjev, za gradbene objekte in opremo za osnovno dejavnost pa 10,7
milijarde tolarjev.

Zagotavljanje informacijske podpore
V Luki Koper zagotavljamo informacijsko podporo v sodelovanju z
družbo Actual I.T., d.o.o. Usklajenost omogočamo prek koordinirane
informacijske podpore. Ključne koordinacijske naloge so:
• tekoča podpora pri vzdrževanju ravni storitev,
• načrtovanje razvoja in izvajanje razvojnih projektov ter večjih
razvojnih aktivnosti,
• zagotavljanje varnosti pri uporabi informacijskih sredstev.
• skladno s strategijo Skupine smo pri uresničevanju ciljev iz
poslovnega načrta sledili naslednjim usmeritvam:
•
učinkoviti podpori vsem poslovnim procesom,
•
odprtosti in vpetosti v ponudbo celovitih logističnih storitev,
•
varnosti in racionalnosti delovanja,
•
ohranjanju celotnih stroškov (za tekoče poslovanje in
razvojne projekte) na ravni, ki ne sme presegati 4 odstotkov
prihodkov delniške družbe.
Rezultat skladnega načrtovanja informacijskih rešitev se izkazuje v
stabilnem delovanju informacijskega sistema kot celote ter v ustrezni
ravni zadovoljstva uporabnikov informacijskih sredstev.
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Temeljni gradniki informacijskega sistema Skupine Luka Koper

Poslovna inteligenca

ERP sistem SAP

Cosmos

Operativa

Avti

Črtna
koda

Nadzor
delovnega
časa

HOST - TinO

BCM

NeoArc

Lunaris

Infrastruktura

Luka Koper bo sredi leta 2007 z zaključkom projekta TinO (sistem za podporo procesom trženja in operative) zaokrožila enega izmed obsežnejših
razvojnih ciklusov na področju informacijske podpore.
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Univerza na Primorskem:
Skupaj premagujemo razvojne ovire
Čeprav je najmlajša in najmanjša slovenska univerza, je njeno poslanstvo veliko.
Z zagotavljanjem uspešnega in kakovostnega znanstveno-raziskovalnega dela skrbi za
konkurenčnost in razvoj regije ter naše države. Z Univerzo na Primorskem sodelujemo
že od njene ustanovitve in skupaj premagujemo težave pri uveljavljanju lokalnega
ter širšega okolja v Evropi in svetu.
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Trženje in kupci

Trženjska strategija
V letu 2006 smo nadaljevali s strateškim premikom in z razširitvijo
dejavnosti iz zgolj pristaniških tudi na logistične storitve. To dokazujemo z razmišljanji o nakupu ali drugačni obliki lastniške udeležbe pri
različnih kopenskih terminalih.
Ladijski pretovor

Ladijski pretovor po letih (v tisoč ton)

Za ladijski pretovor sta značilna nadaljnja pozitivna rast in povečanje
količin. Promet iz leta 2005 smo v letu 2006 presegli za 7 odstotkov,
letni načrt pa za 6 odstotkov. To je odraz uspešnega poslovanja na
področjih vseh blagovnih skupin. Največ so k temu prispevali kontejnerji, suhi razsuti tovori, avtomobili in generalno blago. V letu 2006
smo presegli dva nova mejnika, in sicer 200.000 kontejnerskih enot
(TEU) in 14 milijonov ton blaga.
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Število ladij in vagonov v letih 2002 – 2006
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Struktura pretovora po trgih
Zastopanost ključnih zalednih trgov je podobna kot v predhodnih letih.
Na slovenskem trgu pretovorimo 30 odstotkov celotnega pretovora
oziroma 4.090.945 ton. Tradicionalno najpomembnejši tuji trg je
Avstrija s 3.571.112 tonami, sledijo pa Italija, Madžarska, države
nekdanje Jugoslavije, Slovaška, Nemčija in Češka. Vedno večji pomen
ima blago, ki v pristanišče prispe in ga tudi zapusti po morski poti (t.i.
transhipment).
V letu 2006 smo dosegli nov rekord na madžarskem trgu, in sicer
1.123.811 ton skupnega pretovora. Milijon ton blaga smo presegli prvič
po letu 1995.
Struktura pretovora po trgih od leta 2002 do 2006 (v tonah)

Tudi v prihodnje bodo omenjeni trgi igrali glavno vlogo pri pretovoru
v pristanišču. Pretovor bomo skušali povečati zlasti s srbskim in
nemškim trgom. Zaradi osamosvojitve Črne gore opažamo vedno večje
zanimanje srbskih čezmorskih izvoznikov in uvoznikov za uporabo
našega pristanišča.
Nadaljevali bomo tudi z načrtnimi aktivnostmi na čezmorskih trgih,
predvsem na trgih Daljnega in Bližnjega vzhoda, Turčije, Izraela, Egipta
in drugih trgih.
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Struktura pretovora po vrstah blaga
Kontejnerji
Pretovor kontejnerjev je porasel za več kot 21 odstotkov in dosegel
rekordno vrednost 218.970 TEU.
Največ kontejnerjev smo pretovorili za slovenske naročnike, in sicer
87.833 enot, sledijo madžarski partnerji s 57.334 in avstrijski z 21.568
TEU.
Ob takšni rasti je pomemben tudi prispevek učinkovitih pomorskih in
zalednih povezav z našim pristaniščem. V letu 2006 smo zabeležili prek
30 kontejnerskih ladjarjev, ki redno prihajajo v Koper. V letu 2006 smo
pridobili novo redno kontejnersko linijo z ladjarjem Mitsui O.S.K.
Pomembne so tudi železniške blok vlak povezave. Take povezave z
zalednimi trgi imamo z več železniškimi operaterji.

Pretovor kontejnerjev v letih 2002 – 2006 (v TEU)
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Generalni tovori
Generalne tovore pretovarjamo na štirih specializiranih terminalih za:
• sadje,
• les,
• živino in
• druge generalne tovore, kot so železovi proizvodi, papir, celuloza,
aluminij, sladkor, kava, bela tehnika, zabavna elektronika in
podobno.
Obseg klasičnih generalnih tovorov se je v primerjavi z letom 2005
povečal. Za 22 odstotkov so se povečale količine na terminalu za les,
kar je rekordni pretovor lesa v našem pristanišču. Povečal se je tudi
pretovor železovih proizvodov.
Zmanjšal se je le pretovor živine ter pretovor sadja in zelenjave v
prihodu z ladjo. Hitro rast pretovora sadja in zelenjave v prihodu s
kontejnerji pa beležimo na smeri iz Izraela, od koder je bila v začetku
leta 2006 vzpostavljena nova direktna kontejnerska linija. Z uvedbo
vračanja praznih frigo kontejnerjev na isto ladjo smo okrepili interes
ladjarjev, saj te storitve ponujamo edini v Jadranu.
V letu 2007 pričakujemo večje količine sadja in zelenjave tudi na račun
izgradnje novih hladilniških zmogljivosti za 1.400 palet. Naložba nam
omogoča distribucijo v skladu z zahtevami vodilnih izvoznikov sadja in
zelenjave. Z novo direktno kontejnersko linijo iz Egipta konec leta 2006
se nam odpirajo boljša izhodišča za pretovor sadja in zelenjave s tega
trga z velikimi potenciali.
Pretovor generalnih tovorov od leta 2002 do 2006 (v tonah)
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Vozila
Utrdili smo svoj položaj pri pretovoru avtomobilov. Pretovorili smo
rekordnih 396.110 vozil.
Pretovor vozil od leta 2002 do leta 2006 (v enotah)

Tekoèi tovori
Pretovor nafte se med leti ne spreminja bistveno. V letu 2006 je
dosegel 1.795.514 ton. Pretovor drugih tekočih tovorov se je povečal za
37 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom in dosegel 256.800 ton.
Vsi tekoči tovori v letih 2002 – 2006 (v tonah)
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Suhi razsuti tovori
Za pretovor različnih blagovnih skupin oziroma tovore v suhem
razsutem stanju imamo štiri terminale:
• evropski energetski terminal,
• silos za žita,
• terminal za glinico in
• terminal za ostale sipke tovore, kjer pretovarjamo preko 40
različnih blagovnih skupin, kot so na primer kamnine, minerali,
staro železo, krmila, gnojila in podobno.
Pretovor suhih razsutih tovorov se je dvignil na 8.106.467 ton, kar
pomeni 5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2005. Pomembna
povečanja smo zabeležili pri soji, starem železu, soli in žitih. Količine
ostalega blaga so podobne količinam v preteklih obdobjih.
Na evropskem energetskem terminalu smo morali tudi v letu 2006
zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora zavrniti nekaj ladij z
železovo rudo in s premogom.
Suhi razsuti tovori v letih od 2002 do 2006 (v tonah)
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Poslovna odličnost

Med finalisti evropske nagrade za poslovno odliènost
Poslujemo po sistemu vodenja, v okviru katerega vpeljujemo načela
dobre prakse po modelu poslovne odličnosti. V sistem so vključene
tudi posebnosti odvisnih družb. Potrditev, da delamo dobro in da smo
na pravi poti, sega v leto 2002, ko smo prejeli priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost. Našo konkurenčnost na ravni Evrope
je potrdilo Evropsko priznanje za poslovno odličnost, ki smo ga kot
prvo slovensko podjetje na področju storitev prejeli leta 2005. To
priznanje nas je dodatno vzpodbudilo, da smo se v letu 2006 prijavili na
razpis za najbolj prestižno evropsko nagrado za poslovno odličnost, ki
jo podeljuje Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM).

Naš cilj ob uvajanju modela poslovne odličnosti je bil uskladiti
poslovanje z najboljšo prakso evropskih podjetij in primerjava z njimi.
Pomemben korak smo naredili leta 2005, ko smo postali člani EFQM.
V letu 2006 smo z boljšimi pristopi na različnih področjih poslovanja in
z angažiranjem vseh zaposlenih dodatno izboljšali naše poslovanje. Z
doseženo oceno smo se uvrstili med finaliste ocenjevanja za evropsko
nagrado za poslovno odličnost. Prejeto priznanje nas tudi uradno
uvršča v družbo najboljših, najbolje organiziranih in najbolj učinkovitih
podjetij, ki izkazujejo močno voditeljstvo in dosegajo odlične rezultate.

49

LP Luka Koper POSLOVNI del 20.in49 49
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 9:04:47 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • Poslovno poroËilo

Samoocenjevanje po modelu EFQM

Partnerstvo z dobavitelji

Samoocenjevanje po modelu EFQM je v Luki Koper redna aktivnost.
Razširili smo ga po vseh profitnih centrih in tudi v odvisni družbi INPO,
d.o.o. Služi nam kot orodje v procesu stalnega izboljševanja na vseh
področjih delovanja.

Z dobavitelji razvijamo partnerske odnose. Še posebej se posvečamo
dobaviteljem, ki so bistvenega pomena za pristaniške in z njimi
povezane dejavnosti.

Enoten sistem vodenja
V Skupini Luka Koper smo z integracijo različnih sistemov, ki
povezujejo posamezne dele poslovnih procesov, vzpostavili enoten
sistem vodenja. Pri tem si pomagamo z mednarodnimi standardi
kakovosti in z načeli poslovne odličnosti.
Največje možne učinke, ob čim bolj racionalni izrabi razpoložljivih
virov, dosegamo pri svojem poslovanju z integracijo sistemov
kakovosti, ravnanjem z okoljem, zagotavljanjem varnosti in zdravja pri
delu, ustreznostjo živil in varovanjem informacij, modelom poslovne
odličnosti ter s certifikatom za ločeno pretovarjanje in skladiščenje
gensko nespremenjene soje.
Sistem vodenja z ustrezno dobro prakso v celoti podpira operativno
delo. Nekateri terminali imajo zaradi specifičnih zahtev strank posebne
dodatne standarde (certifikat za pretovarjanje in skladiščenje gensko
nespremenjene soje (Non-GMO Certification) na Terminalu za sipke
tovore).
Nekateri profitni centri ter odvisni družbi INPO, d.o.o., in Pristan,
d.o.o., imajo vpeljan sistem HACCP za ustrezno ravnanje z živili, ki pa
še ni certificiran.

Naèrti za leto 2007
•
•
•
•

•

Vpeljali bomo izboljšave na področjih, ki so evidentirana v okviru
ocenjevanja po modelu poslovne odličnosti.
Izvedli bomo samoocenjevanje po modelu poslovne odličnosti v
hčerinski družbi INPO, d.o.o.
V okviru projekta Benchmarking bomo vzpostavili učinkovite
primerjave z drugimi dobrimi podjetji.
Pripravili bomo vse potrebno za izvedbo certifikacijske presoje
za sistem HACCP (zagotavljanje ustreznosti živil) po zahtevah
standarda ISO 22000:2005.
Dobro prakso poslovanja bomo še naprej uveljavljali znotraj družbe
in jo razširjali tudi izven nje.

Uspešnost sistematičnega razvijanja partnerstva z dobavitelji se kaže v
izrazitejšem zmanjševanju reklamacij do dobaviteljev in nizkem deležu
odstopanj od pogodbenih časovnih rokov.
V Skupini Luka Koper smo nadaljevali z “Nabavnimi konferencami”,
kjer povezujemo odgovorne za nabavo s Službo tehnike in nabave.
Namen srečanj je poenotenje in optimiranje nastopa na zahtevnem
globalnem nabavnem trgu.
Ob koncu poslovnega leta smo ocenjevali 22 dobaviteljev iz dveh
skupin, in sicer za:
• tehnične storitve (6 različnih dobaviteljev) in
• proizvode (16 različnih dobaviteljev).
Ocene so osnova za izbiro in uvrstitev na seznam strateških
dobaviteljev. Luka Koper sodeluje in posluje skoraj samo s strateškimi
dobavitelji. To pomeni veliko zanesljivost dostavljenega blaga ali
opravljene storitve, želeno kakovost in dogovorjene roke.

Vpeljava SAP modulov za nabavo in vzdrževanje
V letu 2006 smo v SAP okolju vpeljali dva nova modula za podporo
vzdrževanju in nabavi. Z vpeljavo modula za vzdrževanje smo uredili in
poenotili sistem vzdrževanja. Enostavneje in hitreje lahko spremljamo
okvare na opremi in njihove vzroke, učinkovito nadzorujemo stroške
vzdrževanja, izoblikujemo učinkovit sistem preventivnega in kurativnega vzdrževanja ter poenostavimo načrtovanje stroškov za vzdrževanje.
Z vpeljavo modula za nabavo smo pospešili sistem naročanja, povečali
nadzor nad dobavitelji, avtomatizirali poročanje in povečali preglednost
nad naročanjem.

Inventivna dejavnost
Zaposleni v Skupini so prijavili 308 predlogov izboljšav. S tem smo cilj
“4 inovacije na 10 zaposlenih” presegli za 11 odstotkov.
V letu 2007 načrtujemo nadaljnjo rast na področju inventivne dejavnosti
s pregledom in izboljšavami pristopov (motiviranje in nagrajevanje
za predlagane izboljšave, evidentiranje izboljšav, merjenje njihovih
učinkov, …).
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Zadovoljstvo delničarjev

Delnico Luka Koper, d.d., je Ljubljanska borza decembra 2006
premestila v prvo borzno kotacijo.
S 1. januarjem 2007 so se delnice Luke Koper, d.d., na osnovi sklepa
skupščine delničarjev pretvorile v kosovne delnice. Osnovni kapital
družbe je razdeljen na 7.140.000 navadnih kosovnih delnic in 6.860.000
prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno
pravico.

Lastniška struktura
Konec leta 2006 je imela družba 9.859 delničarjev oziroma za 4
odstotke več kot leto prej. 31. decembra 2006 je imelo deset največjih
delničarjev v lasti 76,17 odstotka vseh delnic Luke Koper, d.d.
Bistvena sprememba v lastniški strukturi je bila prodaja
3,3-odstotnega deleža Mestne občine Koper Slovenski odškodninski
družbi, d.d. Mestna občina Koper ima zdaj v lasti 3,3 odstotka,
Slovenska odškodninska družba pa 11,1 odstotka delnic Luke Koper.
Največji lastnik družbe ostaja Republika Slovenija, ki ima v lasti 51odstotni delež.
Lastniška struktura Luke Koper, d.d., 31. decembra 2006

*V postavki Kapitalska družba so zbrani vsi skladi Kapitalske družbe (KVPS, PPS, SODPZ) in Kapitalska družba, d.d.
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Deset največjih delničarjev 31. decembra 2006
Naziv

Naslov

Republika Slovenija

Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

Število delnic
7.140.000

51,0%

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

1.557.857

11,1%

Kapitalska družba, d.d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

696.579

4,9%

Mestna občina Koper

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

466.942

3,3%

KD ID, delniška ID, d.d.

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana

170.858

1,2%

KD Galileo, vzajemni sklad

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana

151.905

1,1%

Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

142.720

1,0%

Vizija Holding Ena, d.d.

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

118.585

0,8%

Adriatic Slovenica, d.d., Koper, kritno premoženje

Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper

114.077

0,8%

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Skupaj 10 največjih delničarjev

Delež

104.756

0,7%

10.664.279

76,2%

Delež lastništva predstavlja tudi delež glasovalnih pravic, z izjemo tistih točk, določenih v statutu, pri katerih lahko država glasuje samo z navadnimi delnicami.

31. decembra 2006 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti naslednji
člani nadzornega sveta:
• Tatjana Jazbec
35 delnic,
• Robert Jerman
704 delnice,
• Metod Mezek
150 delnic,
• Alverino Pavletič
1.567 delnic,
• Mag. Marko Starman
140 delnic,
• Marko Valentinčič
100 delnic.
Ostali člani nadzornega sveta na ta dan niso imeli v lasti delnic podjetja.
31. decembra 2006 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti člani uprave:
• Mag. Marjan Babič
928 delnic
• Pavle Krumenaker
3.328 delnic
Predsednik uprave in namestnik predsednika uprave nista imela v lasti
delnic Luke Koper, d.d.

Navzkrižne povezanosti z drugimi družbami
Družbe, v katerih ima Luka Koper, d.d., najmanj 5-odstotni lastniški
delež, in ki imajo v lasti delnice Luke Koper, d.d. (31. december 2006):

Naziv

Delež Luke Koper, d.d., v drugi družbi

Udeležba druge družbe v kapitalu
Luke Koper, d.d.

Intereuropa, d.d.

24,81%

0,03%

Banka Koper, d.d.

10,00%

0,56%
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Lastniki, ki so imeli 31. decembra 2006 vsaj 5 odstotkov delnic LKPG, so:
• Republika Slovenija (51%),
• Slovenska odškodninska družba, d.d., (11,1%) in
• Kapitalska družba, d.d., in njeni skladi (5,2%).
Pri tem navzkrižna povezanost ne obstaja.

Trgovanje z delnico

Prvi dan trgovanja v letu 2006 je bil enotni tečaj delnice 6.988,46 tolarja,
zadnji dan pa 11.332,56 tolarja. Povprečni ponderiran enotni tečaj je
znašal 8.729,62 tolarja. To je za 13,89 odstotka več kot v letu 2005, ko je
znašal 7.664,76 tolarja.
Najvišji tečaj, po katerem so bili sklenjeni posli z našo delnico, je
dosegel 12.500,00 tolarjev, najnižji pa 5.600,00 tolarjev. Promet z delnico
je na Ljubljanski borzi dosegel vrednost 6,5 milijarde tolarjev.

Z delnico LKPG je bilo v letu 2006 opravljenih 5.396 poslov. Lastništvo je
zamenjalo 742.581 delnic oziroma 10,4 odstotka vseh navadnih delnic v
borzni kotaciji.
Gibanje tečaja delnice Luke Koper, d.d., v letu 2006 v primerjavi s SBI20 (v tolarjih)

53

LP Luka Koper POSLOVNI del 20.in53 53
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 9:04:49 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • Poslovno poroËilo

Izbrani podatki o delnici Luke Koper, d.d., v minulem petletnem obdobju
2002
Število delnic

2003

2004

2005

2006

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

Število prednostnih delnic

6.860.000

6.860.000

6.860.000

6.860.000

6.860.000

Število navadnih delnic

7.140.000

7.140.000

7.140.000

7.140.000

7.140.000

Tečaj na zadnji trgovalni dan tekočega leta

4.594,11

7.217,57

8.047,33

7.107,66

11.332,56

Povprečna knjižna vrednost delnice

3.867,96

3.899,45

4.045,66

4.250,62

4.567,78

321,00

277,53

298,69

299,21

341,54

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

13,3

19,06

26,67

25,62

25,56

Razmerje med ceno in knjižno vrednostjo delnice

1,1

1,36

1,97

1,80

1,91

4.267,84

5.290,79

7.966,15

7.664,76

8.729,62

Čisti dobiček na delnico EPS

Povprečna ponderirana tržna cena
Dividendni donos (v odstotkih)
Skupni promet z delnico (v tisoč SIT)

4,4

4,2

3,1

3,2

3,0

5.781.739

4.465.161

7.908.248

5.251.453

6.482.447

225

245

245

260

260

Dividenda na delnico

Pri izračunu razmerja med ceno in dobičkom na delnico ter ceno in knjižno vrednostjo delnice sta uporabljeni povprečna ponderirana cena delnice LKPG in povprečna knjižna vrednost delnice,
izračunana iz mesečnih stanj.
EPS je izračunana kot razmerje med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in številom izdanih delnic.

Dividendna politika

Obvešèanje delnièarjev in javnosti

Za izplačilo delničarjem namenimo približno polovico neto dobička. Ob
tem zagotavljamo rastoče donose na delnico.

Uprava Luke Koper, d.d., skladno s Statutom družbe objavlja podatke
in poročila, pomembne za delničarje, v glasilu družbe Luški delničar.
Vsak delničar ga dobi tri tedne pred skupščino. Poročila so objavljena
tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, ki jih določi nadzorni svet.

Bruto dividenda na navadno delnico za leto 2005 je znašala 260
tolarjev. Za leto 2006 je predvidena bruto dividenda 260 tolarjev za
navadno delnico in 65,86 tolarjev za prednostno delnico.

Ker delnice Luke Koper, d.d., kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev, družba objavlja informacije na spletnih straneh borze SEOnet.

Luka Koper, d.d., v letu 2006 ni imela lastnih delnic.
Dividenda na navadno in prednostno delnico
Leto

Navadne delnice

Prednostne delnice

2002

225,00

56,99

2003

245,00

65,86

2004

245,00

65,86

2005

260,00

65,86

2006

260,00

65,86
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Finančni koledar za leto 2007
28. februar

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

marec

Objava povzetka letnega poročila za leto 2006.

maj

Objava letnega poročila za leto 2006.

31. maj

Objava medletnega poročila za prvo trimesečje.

julij/avgust

Objava sklica skupščine.
Skupščina družbe.
Objava sklepov skupščine.

31. avgust

Objava povzetka polletnega poročila.

september

Izplačilo dividend.

30. november

Objava medletnega poročila za devetmesečno obdobje.

V tabeli so navedeni predvideni datumi posameznih dogodkov in objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od navedenih.

Objave bodo dosegljive na spletni strani borze prek sistema SEOnet
(www.ljse.si) in na spletni strani družbe Luka Koper, d.d.
(www.luka-kp.si).
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Odbojkarski klub Luka Koper:
Skupaj tkemo prijateljske vezi
V Luki Koper smo prepričani, da športna dejavnost lahko izboljša kakovost življenja
in gradi boljše odnose med ljudmi. Koprski ženski odbojkarski klub to počne že več
kot tri desetletja. Z njihovim sponzoriranjem tudi mi prek mednarodnih turnirjev
s partnerji z vsega sveta poleg poslovnih in prijateljskih vezi razvijamo še športne.
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Trajnostno poročilo
Skupine Luka Koper

59

LP Luka Koper POSLOVNI del 20.in59 59
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 9:04:55 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • Trajnostno poroËilo

Trajnostno poročilo

Opredelitev družbene odgovornosti
V Skupini Luka Koper pri razvojnih projektih skrbimo za vzdrževanje
ravnovesja med podjetniškimi interesi in interesi okolja. Svojo
družbeno odgovornost razumemo širše od obvladovanja dejavnikov
tveganja za naravno okolje. Posebno skrb namenjamo zaposlenim.
Pomemben del našega delovanja pa je tudi sodelovanje z lokalnim in
širšim okoljem.
Naš odnos do družbenega okolja so kot enega od kriterijev za
priznavanje poslovne odličnosti preverjali strokovni ocenjevalci
Evropske fundacije za poslovno odličnost EFQM. Ugotovili so, da
družbeno odgovornost udejanjamo v duhu evropskih standardov.
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Upravljanje s kadri

Svojim zaposlenim zagotavljamo socialno varnost in stabilnost ter
poklicni in osebni razvoj. S tem posredno omogočamo in spodbujamo
razvoj celotne regije.
Na kadrovskem področju se je trend naraščanja števila zaposlenih
povečeval sorazmerno s povečevanjem pretovora. Le-ta je bil leta 2006
za 7 odstotkov večji od leta prej. Skladno s tem se je povečevalo tudi
število ur prerazporejenega delovnega časa (kompenzacijske ure) in
število nadur.
V Skupini Luka Koper je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 963
delavcev, kar je za 1,6 odstotka več kot v letu 2005.

Stanje zaposlenih 31. decembra od leta 2002 do leta 2006

Od leta 2004 število zaposlenih narašča. Ta trend se bo v skladu z načrtom
kadrov za leto 2007 nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Fluktuacija kadrov je
bila 6,2-odstotna in je bistveno višja od fluktuacije v letu prej, ko je znašala
3,58 odstotka.
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Število zaposlenih
Od leta 2002 število zaposlenih narašča. V skladu z načrtom se bo ta
trend nadaljeval tudi v letu 2007.
Ključni razlogi za povečanje števila zaposlenih so bili:
• zagotavljanje izvajanja predpisov na področju upravljanja
delovnega časa,
• zagotavljanje izvajanja zakonskih določil s področja varovanja,
• nadomeščanje upokojitev, ki bodo izvedene v letu 2007 in
• vedno večji obseg dela na vseh delovnih področjih, kar je posledica
vse večjega pretovora, številnih razvojnih investicij in reorganizacij
posameznih poslovnih področij.
Povprečna starost zaposlenih je bila 41,7 leta, povprečna delovna
doba pa 19,8 leta. V primerjavi z letom prej je povprečna delovna doba
zaposlenih ostala enaka. Zvišala se je povprečna starost zaposlenega,
in sicer za 0,3 leta.
Povprečna starost zaposlenih od leta 2002 do leta 2006

Nadaljevali smo z začrtanimi aktivnostmi za doseganje večje fleksibilnosti. Ob tem smo upoštevali zakonska določila na področju delovnega
časa in zagotovitve pravic do odmorov in počitka zaposlenih.
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Izobrazbena struktura
Izobrazbena struktura zaposlenih se je izboljšala zaradi:
• zaposlovanja kadrov z višjimi stopnjami izobrazbe,
• odhodov zaposlenih z nižjimi stopnjami izobrazbe in
• nadaljnjega izobraževanja zaposlenih (študij ob delu).
Zaposlenih s šesto, sedmo ali z osmo stopnjo izobrazbe je bilo
v letu 2006 za 7,2 odstotka več v primerjavi z letom 2005, število
nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev se je v primerjavi z letom
prej zmanjšalo za 10 odstotkov (razlog so upokojitve).
Izobrazbena struktura zaposlenih med leti 2004 in 2006

Razvoj kadrov: izobraževanje in karierni razvoj
zaposlenih
•
Načrtovanje in izvedba razvoja zaposlenih potekata v povezavi z letnimi
in dolgoročnimi cilji družbe. Razvoj zaposlenih pomeni zagotavljanje
ustrezne vrste in kakovosti kadrov, prek procesov usposabljanja in
izobraževanja, pridobivanja delovnih izkušenj, spretnosti in motiviranja
zaposlenih.
S ciljem zagotavljanja ustrezne vrste kadrov smo:
• v sodelovanju s Centrom za poklicno usposabljanje Republike
Slovenije oblikovali poklicni standard NPK upravljalec dvigal,
ki ga morata še potrditi Področni odbor za poklicne standarde
in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno

•

izobraževanje ter ga umestiti v redni izobraževalni program na peti
stopnji zahtevnosti del (srednja šola);
v letu 2006 je 1 vzdrževalec upravljalec pridobil nacionalno
poklicno kvalifikacijo NPK mehatronik. Program usposabljanja
nudi ustrezno kombinacijo znanj strojništva, elektronike
in informatike, potrebnih za naš profil upravljalca dvigal in
vzdrževalce. Ker je usposabljanje povezano z visokimi finančnimi
stroški, smo podprli prizadevanja Srednje tehniške šole Koper, da
bi pridobila soglasje za izvajanje izobraževalnega programa NPK
mehatronik na peti stopnji zahtevnosti del;
prek Regionalnega razvojnega centra Koper smo vključeni v
evropski projekt Euroestiba (v okviru razpisa Leonardo da Vinci), ki
nam omogoča mednarodno primerjavo programov usposabljanja
operativnih kadrov v pristaniščih.
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Za individualni razvoj kadrov skrbimo prek letnih razgovorov,
procesa identifikacije in razvoja potencialov ter naslednikov, kjer
gre za ugotavljanje razvojnih zmožnosti zaposlenih za zahtevnejša in
odgovornejša dela. Realizacija individualnih razvojnih načrtov poteka
prek usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, rotacije zaposlenih na
ista ali podobna dela v druge organizacijske enote, horizontalnega in
vertikalnega napredovanja zaposlenih.

Učinke upravljanja s kadri spremljamo prek anketiranja, na podlagi
katerega ugotavljamo organizacijsko klimo, pripadnost in zadovoljstvo
zaposlenih. V letu 2006 smo k anketiranju pristopili s ciljno
usmerjenimi oziroma problemsko zastavljenimi vprašanji. Najbolj se je
zadovoljstvo zaposlenih izboljšalo na področju vodenja, kar pripisujemo
vlaganju v intenzivno usposabljanje vodij v zadnjih letih, predvsem na
področju mehkih znanj, komunikacije in timskega dela.

Cilj izobraževanja je usmerjen razvoj zaposlenih, ki ga na podlagi
koncepta učeče se organizacije uresničujemo s kontinuiranim in
načrtnim funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih, z omogočanjem
študija ob delu, s programi uvajanja v delo ob novih zaposlitvah in
napredovanjih na zahtevnejša in odgovornejša delovna mesta. Že nekaj
let zapored so v eno od oblik izobraževanja vključeni vsi zaposleni v
Skupini.

Za denarne pomoči smo namenili 2,6 milijona tolarjev, kar je za 900
tisoč tolarjev več kot leto prej.

Za funkcionalno usposabljanje zaposlenih je bilo v letu 2006
namenjenih povprečno 38 izobraževalnih ur na zaposlenega (to je za 8
ur več kot leta 2005).

S ciljem doseganja optimalne izobrazbene strukture zaposlenih in
vzpodbujanja razvoja zaposlenih za napredovanje na zahtevnejše
delovno mesto smo tudi v letu 2006 povečali delež zaposlenih, ki ima
s podjetjem sklenjeno pogodbo o izobraževanju, in sicer s 5,5 odstotka
(leta 2005) na 6,2 odstotka zaposlenih (60 zaposlenih). V letu 2006 je 15
zaposlenih uspešno zaključilo študij.

Spremljanje in nagrajevanje dela
Število napredovanj na delovnem mestu se je v letu 2006 zmanjšalo. To
pripisujemo dejstvu, da je večina, ki je v Skupini Luka Koper zaposlena
več kot 7 let, že dosegla višjo stopnjo napredovanja. Tudi v letu 2007
pričakujemo upad števila napredovanj na delovnem mestu, zato bo
treba sistem napredovanja prilagoditi spremenjenim potrebam po
znanju in ga ustrezneje (ciljno-usmerjeno) izvajati.
V letu 2006 so bile dane tudi nematerialne spodbude v okviru podelitve
priznanj in nagrad najuspešnejšim v letu 2005. Predsednik uprave
je nagradil in javno pohvalil najboljšega vodjo, pet vzornih delavcev,
inovatorja in tim za kakovost leta.

Varnost in zdravje pri delu
Doseganje ciljev na področju varnosti in zdravja pri delu smo v
Skupini Luka Koper zasnovali na preventivnem pristopu, v katerega
vključujemo vse zaposlene. Pripravljen je bil na osnovi odkrivanja
nevarnosti in uspešnem odstranjevanju ter nadziranju tveganj z
različnimi ukrepi.
Veliko pozornost namenjamo zmanjševanju pogostosti in resnosti
poškodb pri delu. Poudarek dajemo tudi preprečevanju tveganj zaradi
odvisnosti od psihoaktivnih snovi, ki so posledica narave dela.
Poškodbe pri delu obvladujemo s sistemskim delovanjem. V letu 2006
se je zgodilo 38 poškodb pri delu, kar je za 4 več kot leto prej.
Varnostno kulturo pri zaposlenih gradimo z izobraževanjem in
osveščanjem, kar je temeljni pogoj za varno opravljanje dela. 420
zaposlenih se je usposabljalo s področja varnosti in zdravja pri delu,
med njimi tudi vodilni in vodstveni delavci ter delavci, ki rokujejo z
nevarnimi snovmi.
V Skupini Luka Koper si prizadevamo zagotoviti optimalne pogoje tudi z
ohranjanjem zdravja. To med drugim vključuje preventivne zdravstvene
preglede delavcev, ki so opravljeni pod strokovnim nadzorom
pooblaščenega zdravnika medicine dela. Le-teh je bilo 413.
Cilji za leto 2007
Na področju varnosti in zdravja pri delu smo si zastavili cilj, da strošek
odsotnosti zaradi poškodb pri delu ne sme presegati 1 tolarja na
pretovorjeno tono.
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Sodelovanje z lokalnim
okoljem
Naša poslovna filozofija pri sodelovanju z dejavniki družbenega okolja
temelji na prepričanju, da je splošna razvitost okolja pomemben
dejavnik naše lastne poslovne uspešnosti. Vzpostavljanje odnosov
z družbenim okoljem po etičnih načelih družbeno odgovornega
podjetja je v naših strateških usmeritvah definirano kot “aktivno
sožitje z okoljem”. V tem smislu podpiramo in sofinanciramo razvojne
programe na področju družbenih dejavnosti. Luka Koper spodbuja tudi
kulturo, izobraževanje, šport in zdravstvo.
Aktivni smo pri projektu ureditve potniškega terminala v Kopru.
K povečanju kakovosti bivanja v mestu Koper bo pomembno prispevala
selitev glavnega kamionskega vhoda v pristanišče na območje
Sermina.

Sponzorstva in donacije
Za sponzorstva, donacije in druge tovrstne finančne pomoči smo v letu
2006 namenili 117 milijonov tolarjev. Od tega za sponzorstva skupno 73
milijonov tolarjev.
Sponzorstva
Glavnina sredstev (dobrih 91 odstotkov) je bila namenjena športnim
organizacijam, društvom in posameznim športnikom. Med prejemniki
so bili Odbojkarski klub Luka Koper, nogometni klub FC Koper,
Slovenski olimpijski komite in Teniška zveza Slovenije.
Drugi del (nekaj manj kot 9 odstotkov) sponzorskih sredstev smo
razdelili za različne projekte oziroma dejavnosti na področju kulture in
izobraževanja ter za nekatere ekološke projekte.
Donacije
Za donacije smo porabili skupno 44 milijonov tolarjev. Od tega smo 68
odstotkov sredstev dodelili športu (predvsem Športni zvezi Koper za
projekt Športno rekreacijski park Ankaran), 11,34 odstotka za kulturo
(predvsem za Pihalni orkester Koper), 2,94 odstotka za izobraževanje
(glavni prejemnik Univerza na Primorskem), 17,01 odstotka za
humanitarno pomoč.

Sodelovanje z visokošolskimi zavodi in znanstvenimi
ustanovami
V podjetju si prizadevamo za tesno sodelovanje z izobraževalnimi in
raziskovalnimi institucijami.
Vključujemo se v državne in mednarodne projekte:
• Julija smo ustanovili Slovensko pomorsko tehnološko platformo
(SPTP), ki je sestavni del EU Platforme Waterborne. SPTP ima
pomembno vlogo pri razvoju slovenske pomorske panoge in pri
dviganju konkurenčnosti gospodarskih dejavnosti, povezanih z njo.
Obenem bo platforma zagotavljala celovito obravnavanje razvoja
panoge s pomočjo povezovanja poslovne sfere, raziskovalnoizobraževalnih organizacij in državnih oziroma evropskih instituciji.
SPTP deluje predvsem na naslednjih področjih: pristaniška
logistika in operacije, pomorski prevozi, industrija plovil in opreme,
ekologija, okolje in prostor.
• V letu 2006 smo pristopili k vzpostavitvi Konzorcija razvojnega
projekta “Visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in
sodobnih tehnologij na Primorskem” ter tako postali partnerji v
prizadevanjih Univerze na Primorskem, da v Obalno-kraški regiji
vzpostavi sistem naravoslovno-tehničnega izobraževanja.
• Podpiramo uvajanje novih študijskih programov (program
mehatronik na srednješolski in višješolski stopnji izobrazbe
na Srednji tehniški šoli Koper, naravoslovni študijski program
Univerze na Primorskem, programi 2. in 3. stopnje na področju
družbenih, poslovnih in upravnih ved Fakultete za management).

Razvojni projekti
Razvojni projekt širšega družbenega pomena je ustanovitev Slovenske
pomorske tehnološke platforme. Od ustanovitve se je projektu
priključilo 24 podjetij in visokošolskih ter raziskovalnih ustanov.
Namen projekta SPTP je učinkovito generiranje znanja, razvojnih
in inovativnih rešitev za vse udeležence v pomorski transportni in
logistični dejavnosti.

Sodelovanje z dijaki in študenti

Odraz in rezultat družbene odgovornosti podjetja je tudi nova
severna mestna obvoznica v Kopru. Najbolj občutljivo stičišče med
pristaniščem in mestom je z izgradnjo obvoznice dobilo novo kakovost.

Kot obliko nematerialne pomoči družbenemu okolju Luka Koper
omogoča dijakom in študentom, da se v pristanišču neposredno
seznanijo z delovanjem luškega in logističnega sistema. V letu 2006
je pristanišče obiskalo prek 12 tisoč šolarjev in dijakov. Za skupine na
visokošolskem nivoju pripravljamo tudi posebna predavanja.

Specifično območje je tudi med pristaniščem in naravnim rezervatom
Škocjanski zatok. Zato odpiramo projekt sanacije tega območja.
Projekt renaturacije Škocjanskega zatoka in ureditve krajinskega
parka na njegovem območju se je že začel izvajati. Luka Koper je v letu
2006 zanj namenila 3,6 milijona tolarjev.
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Okoljsko poročilo

Za varovanje okolja skrbimo skladno z zakonskimi predpisi Republike
Slovenije in Evropske unije. Vsako leto sistem tudi nadgrajujemo in
izboljšujemo.
Luka Koper je edino pristanišče v severnem Jadranu, ki deluje po
standardih ISO 9001 in 14001. Maja 2006 smo standard ISO 14001:1996
nadgradili v standard ISO 14001:2004.
Zavezali smo se, da bomo razvijali nove metode in modele za
učinkovito varovanje okolja in ravnanje z njim. Zato pri reševanju
okoljskih vprašanj tesno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.
Zavezujejo nas načela trajnostnega razvoja, kamor spada tudi
odgovorno varovanje okolja. Zato pristojne inšpekcije v pristanišču
redno nadzirajo vplive delovanja na okolje. Vse meritve kažejo, da
emisije plinov, vode in prahu ter imisije hrupa in prahu ne odstopajo od
zakonskih normativov.

Sodelujemo s številnimi institucijami in z lokalnimi
skupnostmi
Izvajamo številne raziskovalne projekte in se aktivno vključujemo v
državne ter mednarodne projekte zmanjševanja in preprečevanja
negativnih vplivov na okolje, kot so:
• škodljivi vnosi in upravljanje balastnih vod v slovenskem morju,
• vplivi aerosolov,
• program varstva okolja za Slovensko Istro in
• REMPEC (Regional Marine Polution Emergency Response Center
for the Mediterranean Sea).

Meritve imisij prahu za podjetja niso zakonsko določene. Obstajajo
pa predpisi, ki določajo maksimalno količino imisij. Za delce (prah) je
določena z letno povprečno vrednostjo 200 miligramov na kvadratni
meter na dan. V letu 2006 v povprečju nismo presegali dovoljenih
vrednosti, z izjemo dveh merilnih mest, kjer so v neposredni bližini
potekala gradbena dela.
Poleg emisijskega in imisijskega monitoringa izvajamo študijo o
spremljanju kakovosti zraka na območju drugega pomola. Od leta 2003
pooblaščeni inštitut opravlja neprekinjene meritve imisij inhalabilnih
prašnih delcev v neposredni okolici deponije razsutih tovorov.
Na podlagi opravljenih meritev ugotavljamo, da je stopnja letne
povprečne koncentracije inhalabilnega prahu pod zakonsko določeno
maksimalno koncentracijo. Le-ta je po naši zakonodaji in smernicah
Evropske unije 40 mikrogramov na kubični meter.
Naš cilje je do leta 2010 prepoloviti omenjeno vrednost. To zahteva
tudi Kjotski protokol, ki je obvezujoč za vse članice Evropske unije.
Cilj bomo dosegli, saj meritve prašnih delcev v zraku kažejo, da se
je njihovo število v obdobju med aprilom 2005 in aprilom 2006, v
primerjavi z aprilom 2004 in aprilom 2005, precej zmanjšalo. Dosežena
povprečna koncentracija v prvem omenjenem obdobju je bila 25,1
mikrograma na kubični meter.
Koncentracija inhalabilnega prahu za 2005 in 2006 ter napoved za 2010

Z vidika okoljskega menedžmenta sodelujemo z več evropskimi
pristanišči pri projektih mednarodnega sodelovanja INTEREG III A
in INTEREG III B. Veliko pozornost namenjamo tudi sodelovanju z
vsemi okoliškimi krajevnimi skupnostmi, s pristojnimi občinskimi in
državnimi organi.
Oktobra 2005 smo v koprskem pristanišču začeli izvajati projekt z
naslovom Kontrola onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na
območju krajevnih skupnosti Ankaran in Hrvatini. Namen projekta je
letno analiziranje in ugotavljanje vplivnega območja prašnih usedlin, ki
prihajajo z deponije premoga in železove rude na območju Evropskega
energetskega terminala. Vzorčenje poteka na šestih mestih, eno od
njih pa je postavljeno tako, da lahko primerjamo količino prahu, ki
prihaja iz Trsta in Kopra.

Spremljamo kakovost zraka
Kakovosti zraka preverjamo z meritvami emisij. Te so zakonsko
določene in o rezultatih redno poročamo državi.
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Stalno spremljamo vpliv hrupa na okolje
Meritve emisij hrupa v naravnem in življenjskem okolju redno
opravljamo od leta 1998 na treh lokacijah, in sicer v bližini mestnega
središča Koper ter na mejnih točkah v smeri Ankarana in Bertokov.
Vse meritve do zdaj so pokazale, da pretovorna dejavnost ni povzročila
prekoračitve dovoljene dnevne in nočne ravni hrupa.
Za večjo preglednost nad viri hrupa smo v juniju 2006 izvedli snemanje
območja Luke Koper z akustično kamero. Tako smo odkrili natančne
mikrolokacije območij, kjer je hrup intenzivnejši.
Primerjava ravni hrupa od leta 2002 in povprečje

Stremimo k racionalni porabi energije
Prizadevamo si zmanjšati porabo energije in energetskih virov. Leta
2006 smo na pretovorjeno tono porabili:
• 1,59 kilovatne ure električne energije,
• 0,20 litra pogonskega goriva in
• 7,4 litra vode.
K visoki energetski učinkovitosti so pripomogli številni energetsko
učinkoviti delovni stroji, ki smo jih kupili in predali v uporabo v
preteklem letu.
Prav tako smo v zadnjih treh letih zmanjšali količino porabljene vode,
predvsem zaradi računalniškega nadzora in sprotnega odkrivanja
vodnih izgub.
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Poraba energije (električna energija in pogonsko gorivo)
na pretovorjeno tono (v KWh)

Naèrtno gospodarimo z odpadki
V pristanišču ločeno zberemo že 74 odstotkov vseh odpadkov, ki jih
nato oddamo v reciklažo podjetju Luka Koper INPO, ki je zadolženo za
ravnanje z odpadki v območju pristanišča. Del odpadkov se predela v
kompostarni, druge vrste odpadkov pa se preda pooblaščenim podjetjem (Dinos, lesna industrija ...).
Skupna količina neuporabnih odpadkov se v zadnjih letih vidno
zmanjšuje, izboljšali smo čistočo in podobo našega delovnega okolja,
obenem pa smo povečali ekonomičnost našega poslovanja.
Deleži ločeno zbranih odpadkov v letu 2006
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Varovanje morja

Okoljski cilji v luèi trajnostnega razvoja za leto 2007

Morje varujemo na podlagi pogodbe o opravljanju storitev v zvezi s
preprečevanjem in odpravo posledic onesnaženja morja, sklenjene
med Republiko Slovenijo in Luko Koper, d.d.

V skladu s prilagajanjem mednarodni zakonodaji in strategiji Luke
Koper pri uvajanju “dobre prakse” v sistem ravnanja z okoljem smo si
za leto 2007 zastavili naslednje okoljske cilje:
• validacija okoljske izjave,
• začetek postopkov za pridobitev certifikata EMAS,
• nakup prenosne merilne naprave za merjenje prašnih delcev
(PM10), ki omogoča “on-line” prikaz podatkov,
• zmanjšanje deleža neločeno zbranih odpadkov na nivoju Skupine
Luka Koper za 1 odstotek (na 25 odstotkov),
• postopno zmanjševanje mejne vrednosti emisij, kot jih zahteva
evropska zakonodaja (stopnja letne povprečne koncentracije
inhalabilnega prahu ne sme presegati 25 μg/m3),
• povečevanje skladnosti videza Luke Koper z videzom okolice, kar
pomeni izvedbo načrtovanih naložb v varovanje okolje,
• pridobitev koncesije za opravljanje obvezne državne gospodarske
javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na celotnem
območju slovenskega morja.

Pristaniški akvatorij stalno nadzorujemo.
V letu 2006 smo pripravili dokument organiziranosti službe varovanja
morja in načrt ukrepanja v primeru onesnaženja morja.
Ocenjujemo, da sta se organizacija in delovanje službe varovanja morja
v preteklem letu izkazali za učinkovito in uspešno.
Naš cilj je, da v letu 2007 pridobimo koncesijo za opravljanje obvezne
državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih
zemljišč za celotno področje slovenskega morja.

O okoljskih vidikih obvešèamo javnost
Interni javnosti posredujemo informacije o vseh pomembnih okoljskih
vidikih na spletni strani, v elektronskem časopisu Notice in internem
glasilu Luški glasnik. Širšo javnost pa obveščamo prek sredstev
javnega obveščanja.
Državnim organom posredujemo podatke na predpisan način in v
zakonodajno predpisanih rokih. Poslovno poročilo v slovenskem in
angleškem jeziku objavimo tudi na spletnih straneh.
Izdajamo publikacije na temo razvoja Luke Koper, ki jih posredujemo
lokalnim skupnostim in drugim zainteresiranim javnostim.
Organiziramo interaktivne delavnice, objavljamo strokovne članke
na temo trajnostnega razvoja in se aktivno udeležujemo različnih
okoljskih konferenc. Vsako leto izvedemo anketo med okoliškim
prebivalstvom, s katero pridobimo mnenje o delovanju našega podjetja
ter odnosu do okolja. Mnenja anketirancev so pozitivna. Skupna ocena
o vplivu luških dejavnosti na okolje na lestvici od 1 do 5 znaša 3,84, kar
je bolje kot v letu 2005, ko je ocena znašala 3,59.

Okoljsko delovanje bomo na operativni ravni usmerjali v zmanjševanje
oziroma preprečevanje prašenja, hrupa in omejevanje drugih
neugodnih vplivov luške dejavnosti na okolje.
Z operativnim okoljskim delovanjem bomo zmanjšali oziroma
preprečili prašenje, hrup in omejili druge vplive naše dejavnosti na
okolje.

Predsednik uprave
Robert Časar
Član uprave
Mag. Marjan Babič
Vodja službe za kontroling
Matjaž Šmajgl
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Balinarska sekcija Športnega društva Luka Koper:
Skupaj preraščamo razlike
Pred 33 leti so balinarski navdušenci ustanovili lastno sekcijo in luškim delavcem
ponudili dodatno obliko rekreacije. Športno društvo zaposlenih v Luki Koper, preko
katerega skrbimo za njihovo športno udejstvovanje, je danes preraslo v organizacijo
s številnimi športnimi uspehi. Med najpomembnejšimi dejavnostmi pa je zagotovo
druženje članov in luških upokojencev.

LP Luka Koper POSLOVNI del 20.in71 71
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 9:05:00 AM

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 72
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:00 AM

Računovodsko poročilo
Luke Koper, d.d.,
in Skupine Luka Koper
za leto 2006
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Uvodna pojasnila k pripravi
računovodskih izkazov
Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom družbe Luka Koper, d.d.,
in konsolidirani izkazi ter pojasnila k izkazom Skupine Luka Koper
so obravnavani v enem sklopu. Izdelani so v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP). V poglavju
7 je opisan prehod matične družbe Luka Koper, d.d., na MSRP z
vrednostnimi učinki prehoda.
Revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., je revidirala tako posamične
kot konsolidirane izkaze ter pripravila revizorjevo poročilo, ki je
vključeno v ta sklop.
Izjava o odgovornosti uprave je objavljena na koncu računovodskega
poročila in vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze, to je
družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper.
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Revizorjevo
poročilo
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1 Izkaz poslovnega izida
- revidiran nekonsolidiran in konsolidiran v SIT
(V 000 SIT)
Pojasnila
Poslovni prihodki

Luka Koper, d.d.

8.1.1

1. Čisti prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje na domačem trgu
Prihodki od prodaje na tujem trgu
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov
in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki
Stroški poslovanja

Skupina Luka Koper

2006

2005

2006

2005

23.332.260

20.693.887

25.327.138

22.192.886

22.566.120

19.835.269

24.405.972

21.199.029

5.053.975

3.429.814

5.463.550

3.547.508

17.512.145

16.405.455

18.942.422

17.651.521

0

0

0

0

0

0

770

0

766.140

858.617

920.396

993.857

8.1.2

19.332.994

16.797.632

20.678.160

17.799.903

5. Stroški blaga, materiala in storitev

8.1.2.1

8.665.415

7.585.950

8.571.727

7.432.202

6. Stroški dela

8.1.2.2

5.268.731

4.734.017

6.425.242

5.689.439

7. Odpisi vrednosti

8.1.2.3

3.288.977

3.196.274

3.518.708

3.429.237

8. Drugi poslovni odhodki

8.1.2.4

1.794.074

1.281.391

1.808.249

1.249.025

9. Rezervacije

8.1.2.5

315.797

0

354.234

0

3.999.267

3.896.254

4.648.978

4.392.983

1.838.190

1.936.907

1.461.422

2.259.335

1.399.645

1.320.720

943.502

1.559.999

10. Finančni prihodki iz danih posojil

333.453

403.083

407.486

417.271

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

105.092

213.104

110.434

282.065

460.212

735.168

501.248

830.401

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki skupaj

8.1.3

9. Finančni prihodki iz deležev

Finančni odhodki skupaj

8.1.4

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

20.058

294.670

22.190

294.670

267.797

256.505

299.852

239.640

172.357

183.993

179.206

296.091

8.1.5

5.377.244

5.097.993

5.609.152

5.821.916

15. Drugi prihodki

0

0

0

0

0

16. Drugi odhodki

0

0

0

0

0

8.1.5

5.377.244

5.097.993

5.609.153

5.821.916
1.079.005

Celotni izid iz rednega delovanja

Celotni poslovni izid
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček manjšinskih lastnikov

8.1.6

651.952

989.004

709.087

8.1.6.1

56.287

79.992

61.094

72.176

0

4.781.579

4.188.981

4.961.160

4.815.087

186.026

72.605

Čisti poslovni izid

8.1.7

0
4.781.579

4.188.981

4.775.134

4.742.482

Osnovni čisti dobiček na delnico

8.1.8

606,41

523,42

605,51

600,94

Popravljeni čisti dobiček na delnico

8.1.8

341,54

299,21

341,08

338,75

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Izkaz poslovnega izida v EUR

(V 000 EUR)
Luka Koper, d.d.

Skupina Luka Koper

2006

2006

Poslovni prihodki

97.364

105.688

1. Čisti prihodki od prodaje

94.167

101.844

Prihodki od prodaje na domačem trgu

21.090

22.799

Prihodki od prodaje na tujem trgu

73.077

79.045

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

0

3

3.197

3.841

Stroški poslovanja

80.675

86.288

5. Stroški blaga, materiala in storitev

36.160

35.769

6. Stroški dela

21.986

26.812

7. Odpisi vrednosti

13.725

14.683

8. Drugi poslovni odhodki

7.487

7.546

9. Rezervacije

1.318

1.478

16.689

19.400

5.841

3.937

1.391

1.700

439

461

3. Drugi poslovni prihodki

Poslovni izid iz poslovanja
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

84

93

1.117

1.251

719

748

22.439

23.407

15. Drugi prihodki

0

0

16. Drugi odhodki

0

0

22.439

23.407

2.721

2.959

Celotni izid iz rednega delovanja

Celotni poslovni izid
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček manjšinskih lastnikov

235

255

19.953

20.702

0

776

19.953

19.926

Osnovni čisti dobiček na delnico

2,53

2,53

Popravljeni čisti dobiček na delnico

1,43

1,42

Čisti dobiček

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in ji h je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2 Bilanca stanja
– revidirana nekonsolidirana in konsolidirana
(V 000 SIT)
Pojasnila

Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

Aktiva
Sredstva

81.511.309

75.636.192

87.805.048

79.351.132

8.2.1

73.661.195

62.189.628

78.340.618

63.924.678

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

8.2.1.1

155.430

261.763

155.664

261.983

II. Opredmetena osnovna sredstva

8.2.1.2

35.772.712

33.713.737

39.128.392

35.452.992

26.189.103

26.663.669

26.918.593

27.407.022

7.164.623

6.273.936

9.788.413

7.266.372

12.343

10.742

14.743

13.142

2.406.643

765.390

2.406.643

766.456

A. Dolgoročna sredstva

1. Zemljišča in zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Naložbene nepremičnine

8.2.1.3

1.881.932

1.922.817

1.881.932

1.922.817

IV. Dolgoročne finančne naložbe

8.2.1.4

35.631.571

26.128.054

36.930.479

26.284.082

33.082.751

24.047.738

32.810.672

24.201.039

2.548.820

2.080.316

4.119.807

2.083.043
2.804

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve

8.2.1.5

2.811

2.804

2.811

VI. Odložene terjatve za davek

8.2.1.6

216.739

160.453

241.340

0

8.2.2

7.829.808

13.433.573

9.442.624

15.407.627

I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo

8.2.2.1

29.977

0

29.977

0

II. Zaloge

8.2.2.2

0

0

1.054

995

III. Kratkoročne finančne naložbe

8.2.2.3

2.693.047

8.291.049

3.911.124

9.447.302

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

8.2.2.4

5.031.108

4.308.620

5.351.525

4.486.393

V. Denarna sredstva

8.2.2.5

75.676

833.904

148.944

1.472.937

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

8.2.2.6

20.306

12.990

21.806

18.827

Zunajbilančna sredstva

8.2.2.7

3.499.980

1.807.966

4.756.810

2.236.151

81.511.309

75.636.192

87.805.048

79.351.132

68.380.821

62.894.204

70.666.768

64.927.326

Kapital - večinski lastnik

68.380.821

62.894.204

70.200.846

64.647.429

B. Kratkoročna sredstva

Pasiva
Obveznosti do virov sredstev
A. Kapital

8.2.3

I. Vpoklicani kapital

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

II. Kapitalske rezerve

21.462.806

21.462.806

21.462.806

21.462.806

III. Rezerve iz dobička

24.250.484

22.167.891

24.274.211

22.190.639

IV. Presežek iz prevrednotenja

4.838.074

1.824.840

4.838.074

1.824.840

V. Preneseni čisti poslovni izid

1.438.668

1.344.177

3.242.388

2.521.152

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.390.789

2.094.490

2.383.367

2.647.992

Kapital - manjšinski lastnik
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

8.2.4

C. Dolgoročne obveznosti

8.2.5

I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti

8.2.6

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti

465.922

279.897

727.921

2.415.804

1.942.502

8.295.247

8.558.914

10.861.374

8.696.990

6.832.619

7.939.185

7.975.236

8.253.187

871.692

17.489

11.450

1.440.999

15.484

1.445.139

608.279

1.445.139

428.319

3.758.717

3.234.406

3.654.494

3.558.244

0

0

0

0

914.733

284.293

539.381

368.122
3.190.122

2.843.984

2.950.113

3.115.113

8.2.7

204.833

220.747

206.608

226.070

8.2.2.7

3.499.980

1.807.966

4.756.810

2.236.151

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Bilanca stanja v EUR

(V 000 EUR)
Luka Koper, d.d.

Skupina Luka Koper

31.12.2006

31.12.2006

Aktiva
Sredstva

340.141

366.404

A. Dolgoročna sredstva

307.383

326.910

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skup. za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge

649

650

149.277

163.280

109.285

112.329

29.897

40.846

52

62

10.043

10.043

7.853

7.853

148.688

154.108

138.052

136.917

10.636

17.192

12

12

904

1.007

32.673

39.403

125

125

0

4

III. Kratkoročne finančne naložbe

11.238

16.321

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

20.994

22.332

316

622

V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

85

91

14.212

19.448

Obveznosti do virov sredstev

340.141

366.404

A. Kapital

285.348

294.887

Kapital - večinski lastnik

285.348

292.943

I. Vpoklicani kapital

58.421

58.421

II. Kapitalske rezerve

89.563

89.563

III. Rezerve iz dobička

101.195

101.295

IV. Presežek iz prevrednotenja

20.189

20.189

V. Preneseni čisti poslovni izid

6.003

13.530

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

9.977

9.945

Zunajbilančna sredstva
Pasiva

Kapital - manjšinski lastnik

0

1.944

3.638

10.081

C. Dolgoročne obveznosti

34.615

45.324

I. Dolgoročne finančne obveznosti

28.512

33.280

73

6.013

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev

6.030

6.030

15.685

15.250

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

3.817

2.251

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

11.868

12.999

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti

855

862

14.605

19.850

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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3 Izkaz denarnih tokov
- revidiran nekonsolidiran in konsolidiran
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
1.-12.2006

Skupina Luka Koper

1.-12.2005

1.-12.2006

1.-12.2005

Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida

6.801.606

5.583.221

7.748.923

6.360.507

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

23.202.384

20.084.869

25.121.875

21.565.235

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti

-15.807.460

-13.512.644

-16.727.150

-14.197.899

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

-595.665

-989.004

-647.993

-1.006.829

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

-251.098

-1.020.860

-125.622

-898.551

Začetne manj končne poslovne terjatve

-741.500

299.104

-858.797

434.793

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-7.316

7.769

-2.979

8.360

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-56.286

79.993

-241.340

0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

-29.977

0

-29.977

0

0

0

-59

615

Končni manj začetni poslovni dolgovi

-100.091

-1.396.119

-146.402

-1.516.456

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

-150.440

-11.607

137.112

174.137

836.860

0

1.016.820

0

6.550.510

4.562.361

7.623.301

5.461.956

Prejemki pri naložbenju

3.212.364

2.179.510

2.378.095

2.129.597

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanaša na naložbenje

1.802.410

1.371.786

1.029.966

1.431.131

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

0

70.841

0

17.341

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

0

736.883

0

681.125

Začetne manj končne zaloge

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)
Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

1.409.954

0

1.348.129

0

Izdatki pri naložbenju

7.371.895

3.575.034

8.431.443

5.215.437

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)

35.418

0

39.191

0

5.014.139

3.264.242

5.427.412

3.057.039
0

45

0

45

2.322.293

0

2.962.604

0

0

310.792

0

2.158.398

-4.159.531

-1.395.524

-6.053.348

-3.085.840

630.440

4.467.511

171.259

4.308.838

0

4.467.511

0

4.308.838

630.440

0

171.259

0

3.779.646

7.536.758

3.065.205

6.586.987
473.647

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

364.884

391.763

479.058

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

1.106.566

4.943.899

277.951

0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

3.912.244

Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev

2.308.196

2.201.096

2.308.196

2.201.096

-3.149.206

-3.069.247

-2.893.946

-2.278.149
362.274

75.676

328.198

148.944

-758.228

97.590

-1.323.993

97.967

833.904

230.607

1.472.937

264.307

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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II/1

I/1

Bilančni dobiček

Stanje 31. decembra 2006

Prenos posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala

Razdelitev zaposlenim

Izplačilo nagrad članom uprave in nadzornega sveta

Izplačilo dividend

Premiki iz kapitala

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

14.000.000

0

21.462.806

0

4.496.872

0

4.390.789

2.308.196

19.753.612

-2.308.196

-2.308.196

2.000.000

0

Razporeditev čistega dobička za oblikovanje rezerv po sklepu skupščine

0

0

17.671.019

17.671.019

III/4

Druge rezerve
iz dobička

2.390.789

0

0

4.496.872

4.496.872

III/1

Zakonske
rezerve

Razporeditev čistega dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta

Premiki v kapitalu

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

Vnos dodatnih vplačil kapitala

0

21.462.806

0

14.000.000

Stanje 1. januarja 2006

Premiki v kapital

21.462.806

0

Prilagoditve po MSRP 1. 1. 2006

14.000.000

Kapitalske
rezerve

1.438.667

1.438.667

0

94.490

94.490

0

1.344.177

-241.380

1.585.557

IV/1

Preneseni čisti
dobiček

2.390.790

2.390.790

0

-2.094.490

-2.390.789

-4.485.279

4.781.579

4.781.579

2.094.490

2.094.490

V/1

Čisti dobiček
poslovnega
leta

4.838.074

0

0

3.013.234

3.013.234

1.824.840

-21.442.790

23.267.630

VI/2

Presežek iz
prevrednotenja

družbe Luka Koper, d.d.,
za leto 2006
- revidiran
nekonsolidiran

Osnovni kapital

6.137.653

68.380.821

-2.308.195

0

3.013.234

0

4.781.579

0

7.794.813

62.894.203

63.115.568

Skupaj kapital

4 Izkaz gibanja
kapitala

Stanje 31. decembra 2005

(V 000 SIT)
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D.

Č.

C.

Premiki v kapital

B.

II/1

I/1

1.585.558

2.094.491

21.462.806

1.804.824

0

-2.201.096

-2.201.096

0

-2.090.797

2.090.797

0

523.126

0

4.188.981

0

4.712.107

60.604.558

Bilančni dobiček

2.308.195

1.585.558

2.094.491

5.988.244

63.115.569

0

Stanje 31.decembra 2005

17.671.018

0

0

523.126

523.126

0
4.496.872

0

0

0

1.281.698

VI/2

Posebni
Skupaj kapital
prevrednotovalni popravki
kapitala

Prenos posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala
0

0

-2.090.797

-2.094.490

-4.185.287

4.188.981

4.188.981

21.462.806

VI/1

Splošni
prevrednotovalni popravki
kapitala

Razdelitev zaposlenim

-2.201.096

-2.201.096

-2.000.000

2.090.797

90.797

0

2.090.797

V/1

Čisti dobiček
poslovnega
leta

0

14.000.000

0

4.094.490

0

1.494.761

IV/1

Preneseni
čisti dobiček

Izplačilo nagrad članom uprave in nadzornega sveta

Izplačilo dividend

Premiki iz kapitala

Druge prerazporeditve sestavin kapitala
0

0

0

III/4
15.777.624

2.000.000

0

III/1
4.496.872

Razporeditev čistega dobička za oblikovanje rezerv po
sklepu skupščine

0

0

0

Druge rezerve
iz dobička

2.094.490

0

0

14.000.000

Zakonske
rezerve

Razporeditev čistega dobička po sklepu uprave in
nadzornega sveta

Premiki v kapitalu

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

Vnos zneska splošnega prevrednotenja kapitala

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

Vnos dodatnih vplačil kapitala

Stanje 1. januarja 2005

Kapitalske
rezerve

Osnovni
kapital

družbe Luka Koper, d.d.,
za leto 2005

A.

(V 000 SIT)
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978

2.521.152

2.647.992
2.127.142

Kapital - skupaj

Stanje 31. decembra 2006

Kapital - manjšinski lastniki

Stanje 31. decembra 2006
11.933
14.011.933

6.147
21.468.953

1.193
4.521.792

19.941.630

188.018

19.753.612

3.242.388

0

2.383.367

0

4.838.074

0

-2.308.195

-2.308.195

0

94.490

0

94.490

72.605
3.314.993

186.026
2.569.393

0
4.838.074

70.666.768

465.922

70.200.846

0
4.520.599

-2.308.195

-2.308.195

0

3.013.234

-21.246

4.775.134

7.767.122

64.647.429

Razdelitev zaposlenim
21.462.806

0

-2.390.789

-2.390.789

3.013.234

3.013.234

1.824.840

VI/2

Skupaj kapital

0

14.000.000

0

-1.905.510

-1.905.510

2.626.746

2.647.992

V/1

Presežek iz
prevrednotenja

Izplačilo nagrad članom uprave in nadzornega sveta

Izplačilo dividend

Premiki iz kapitala

0

2.000.000

Razporeditev čistega dobička za oblikovanje rezerv
po sklepu skupščine

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

2.390.789

4.390.789

Razporeditev čistega dobička po sklepu uprave
in nadzornega sveta

Premiki v kapitalu

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala
0

0

17.671.018

IV/1

Čisti dobiček
poslovnega
leta

-2.647.992

0

4.519.621

III/4

Preneseni čisti
dobiček

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

0

21.462.806

III/1

Druge rezerve
iz dobička

4.775.134

0

14.000.000

II/1

I/1

Zakonske
rezerve

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

Premiki v kapital

Stanje 1. januarja 2006

Kapitalske
rezerve

Skupine Luka Koper
za leto 2006
– revidiran
konsolidiran

Osnovni kapital

Izkaz gibanja
kapitala

Kapital - večinski lastniki

(V 000 SIT)
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4.094.490

0

15.777.624

1.075.499

1.326.258

IV/1

Čisti poslovni izid in prihodki ter odhodki neposredno
pripisani kapitalu

Stanje 31. decembra 2005

Kapital skupaj

Stanje 31. decembra 2005

Kapital - manjšinski lastniki

14.011.933

11.933

21.462.995

189

4.520.814

1.193

4.519.621

-2.201.096

17.763.549

92.531

-2.201.096
21.462.806

0

17.671.018

14.000.000

0

2.000.000

2.094.490

Stanje 31. decembra 2005

0

660

Izplačilo dividend

Premiki iz kapitala

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

Razporeditev čistega dobička
za oblikovanje rezerv po sklepu skupščine

Razporeditev čistega dobička po sklepu uprave
in nadzornega sveta

2.616.640

95.488

2.521.152

0

1.104.097

90.797

1.194.894

660

0

4.518.961

III/4

Preneseni čisti
dobiček

Premiki v kapitalu

0

0

21.462.806

III/1

Druge rezerve
iz dobička

1.075.499
0

0

14.000.000

II/1

I/1

Zakonske
rezerve

Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

Premiki v kapital

Stanje 1. januarja 2005

Kapitalske
rezerve

Osnovni kapital

4.742.482

2.720.597

72.605

2.647.992

0

-1.104.097

-2.090.797

-2.095.150

-5.290.043

4.742.482

4.742.482

3.195.553

V/1

Čisti dobiček
poslovnega
leta

422.933

1.830.798

5.958

1.824.840

0

0

422.933

422.933

1.401.907

VI/2

Presežek iz
prevrednotenja

5.165.415

64.927.326

279.897

64.647.429

-2.201.096

-2.201.096

0

0

0

0

1.499.092

4.742.482

6.241.574

61.683.109

Skupaj kapital

Skupine Luka Koper
za leto 2005

Kapital - večinski lastniki

(V 000 SIT)

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

87

5/29/07 8:59:03 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

5 Računovodski
izkazi s pojasnili

Delnice Luke Koper, d.d., kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev, zato je bila Skupina Luka Koper zavezana k sestavljanju
konsolidiranih računovodskih izkazov, od leta 2005 pa je zavezana
poročati po MSRP. Da bi poenotili delo in okrepili informacijsko vlogo
letnega poročila, so skupščine Luke Koper, d.d., in njenih odvisnih
družb sprejele sklep, da tudi posamične računovodske izkaze od
1.1.2006 dalje, za najmanj 5 let, pripravljajo v skladu z MSRP. Učinke
prehoda Luke Koper, d.d., razkrivamo v poglavju 7 računovodskega
poročila.

Izjava o skladnosti
Med temeljnimi pogoji za uspešno obvladovanje Skupine so
pravočasne in kakovostne informacije. Pri tem so računovodske
informacije ključnega pomena, saj so eden izmed redkih razpoložljivih
povezovalnih mehanizmov vsake poslovne celote. Računovodski
izkazi so pripravljeni tako, da pošteno prikazujejo finančno stanje,
finančno uspešnost in denarni tok Skupine Luka Koper. Uporabljene
so računovodske in poročevalske zahteve Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja in zahteve Zakona o gospodarskih
družbah ter notranjih pravil družb, ki tvorijo to Skupino. Konsolidirane
in posamične računovodske izkaze za leto, končano 31.12.2006,
smo pripravili v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.
V nadaljevanju navajamo nove računovodske standarde, dopolnitve in
pojasnila k standardom, ki pri pripravi računovodskih izkazov za leto
2006 niso bili uporabljeni.
Dopolnitev k MRS 1-Predstavitev računovodskih izkazov - Razkritja
o kapitalu (velja od 1.1.2007). V skladu z dopolnitvijo bodo za matično
družbo in za Skupino potrebna obsežnejša razkritja o kapitalski strukturi.

MSRP 7-Finančni inštrumenti: Razkritja (velja od 1.1.2007) Standard bo
zahteval obsežnejša razkritja o finančnih inštrumentih Skupine.

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih in so
zaokroženi na tisoč enot. Zaradi uvedbe uradne valute evro od 1.1.2007
bomo izkaz stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2006 preračunali iz
SIT v evre. Za preračun vseh postavk v teh dveh izkazih bomo uporabili
uradni tečaj Banke Slovenije na zadnji dan obdobja leta 2006 (1 evro =
239,640 SIT).
S konsolidiranimi in posamičnimi računovodskimi izkazi želimo dati
kot Skupina Luka Koper najširšemu krogu uporabnikov koristne
informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah
finančnega položaja, kot bi šlo za eno samo podjetje.

Podlaga za konsolidacijo
V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Luke Koper za leto, ki se
je končalo 31.12.2006, so vključeni računovodski izkazi matične družbe
Luke Koper, d.d., izkazi odvisnih družb in pripadajoči dobički oziroma
izgube pridruženih in skupaj obvladovanih družb.

(V 000 SIT)
Odvisne družbe

Delež v %

Osnovni kapital

Luka Koper Pristan, d.o.o.

100

Luka Koper INPO, d.o.o.

100

454.057
57.724

Adria-Tow, d.o.o.

50

23.866

Luka Kopar Beograd, d.o.o.

90

10.483

Opomba: Družbe Luka Kopar Beograd, v kateri ima Luka Koper, d.d., 90% delež, v letu 2006
nismo uskupinjevali, ker podjetje ni poslovalo in pomembno ne vpliva na izkaze Skupine.
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Luka Koper, d.d., ima naložen kapital tudi v pridruženih podjetjih
in v skupaj obvladovanih družbah, kjer ima pomemben vpliv, in so v
računovodskih izkazih Skupine prikazani po kapitalski metodi tako, da
povečujejo ali zmanjšujejo poslovni izid za tisti del dobičkov ali izgub, ki
ji pripadajo, in sicer:
(V 000 SIT)
Podatki na dan 31.12.2006

Delež v %

Vrednost
naložbe

Vrednost
prihodkov

Vrednost
sredstev

Vrednost
kapitala

Finančne
in poslovne
obveznosti

Čisti poslovni
izid

Pridružene družbe
Intereuropa, d.d.
Vojkovo nabrežje 30, Koper

24,8

11.471.244

30.216.460

54.511.441

39.904.002

14.260.266

1.116.455

Avtoservis, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38, Koper

49

33.972

827.903

530.595

406.369

124.225

75.240

Actual I.T., d.o.o.,
Ferrarska ul .14, Koper

26

143.000

3.180.885

2.739.144

239.665

2.499.479

38.017

Golf Istra, d.o.o.,
Obala 33, Portorož

20

28.200

0

62.957

17.790

31.290

-38.898

50

1.434.509

400.784

3.990.300

3.182.794

582.626

222.067

Kopinvest Netherlands B.V.

50

328.794

0

650.552

650.552

0

-1.532

Adria Transport, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38, Koper

50

12.000

0

24.202

23.538

664

-462

Skupaj obvladovane družbe
Adriafin, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 30, Koper

Popolni konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi, ki se
nanašajo na Skupino Luka Koper za poročevalno obdobje 2006,
obsegajo:

Sešteli smo posamične računovodske izkaze vseh družb v Skupini in
nato opravili postopke konsolidiranja. Računovodski izkazi družb v
Skupini so pripravljeni na isti poročevalni datum.

•
•
•
•
•

Upoštevane so poenotene računovodske usmeritve za podobne
transakcije in druge dogodke v podobnih okoliščinah. Izkazi so
pripravljeni ob predpostavki časovne neomejenosti delovanja skupine
podjetij. Družbe v Skupini so obravnavane kot delujoča podjetja, njihovi
računovodski izkazi so pripravljeni po načelu upoštevanja nastanka
poslovnih dogodkov (ob upoštevanju doslednosti predstavljanja).

izkaz poslovnega izida,
bilanco stanja,
izkaz denarnih tokov,
izkaz gibanja kapitala,
pojasnila, ki obsegajo pregled vseh pomembnih računovodskih
usmeritev in drugo pojasnjevalno gradivo.
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6 Računovodske
usmeritve in razkritja
Luka Koper, d.d., je veliko podjetje. Z njenimi delnicami se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato je tudi kot Skupina
zavezana reviziji. Razkrivamo posamezne kategorije v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, v katerih so
razkritja predpisana. Razkrivamo vse pomembne zadeve. Uporabljene
računovodske usmeritve, narava in stopnja pomembnosti razkritij so
opredeljeni v internih aktih podjetja. Pri vseh pomembnih prikazanih
zneskih v računovodskih izkazih smo razkrili tudi primerjalne
informacije iz preteklega obdobja in so vključene tudi v številčne
in opisne informacije. Računovodske usmeritve, ki so navedene v
nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, ki so
prikazana v teh konsolidiranih računovodskih izkazih, in v vseh družbah
v Skupini Luka Koper.

Prevrednotovanje

6.1 Bilanca stanja

Amortizacija

Opredmetena osnovna sredstva
Nepremičnine, naprave in opremo v skladu z MRS 16 izkazujemo
v knjigah po nabavni vrednosti. Pri modelu nabavne vrednosti
izkazujemo sredstvo po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za
amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Deli
nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se
obračunavajo kot posamezna sredstva. Zemljišča izkazujemo ločeno in
jih ne amortiziramo.
Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je ustreznik
denarne cene na dan pripoznanja. Če se plačilo odloži za daljši čas,
kot je običajni rok kreditiranja, se razlika med ustreznikom denarno
izražene cene in celotnim plačilom pripozna kot obresti v obdobju
kreditiranja in ne v povečanju knjigovodske vrednosti sredstva.
Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva v lasti
najemnika v okviru finančnega najema se ugotavlja v skladu z MRS
17 - Najemi. Na začetku najema v bilanci stanja pripoznamo finančni
najem kot sredstvo in dolg v zneskih enakih poštenih vrednosti
najetega sredstva ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote
najemnin, pri čemer se obe vrednosti določita ob sklenitvi najema.
Pri izračunavanju sedanje vrednosti najmanjše vsote najemnin
je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je
mogoče določiti. Sicer se uporabi predpostavljena obrestna mera za
izposojanje, ki bi jo moral plačati najemnik. Vsi začetni neposredni
stroški, ki jih nosi najemnik, se prištejejo znesku, ki je pripoznan kot
sredstvo.

Če obstaja kako znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno,
ocenimo njegovo nadomestljivo vrednost. 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.

Znesek amortizacije se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem
izidu. Amortizacija sredstva se začne, ko je sredstvo razpoložljivo
za uporabo. Oseba, odgovorna za nabavo osnovnih sredstev v
družbi, opredeli življenjsko dobo posameznega osnovnega sredstva.
Osnovna sredstva amortiziramo po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja, za katerega so značilni stalni zneski amortizacije v
vsej dobi koristnosti sredstva. 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 opredmetenega osnovnega sredstva.
Zemljišč in umetnin ne amortiziramo.
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se
razporedi na dele, če imajo ti deli različne dobe koristnosti. Vsak del
obravnavamo ločeno.
Uporabljene amortizacijske stopnje
•
•
•
•

gradbeni objekti
transportna oprema
računalniška oprema
druga oprema

od 1,5% do 5%
od 5% do 15%
od 20% do 33,3%
od 10% do 33,3%

Odprava pripoznanja
Pripoznanje knjigovodske vrednosti posameznega opredmetenega
osnovnega sredstva se odpravi:
• ob odtujitvi ali
• če od njegove uporabe ali odtujitve ni več pričakovati bodočih
gospodarskih koristi
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Neopredmetena sredstva

Zaloge

Neopredmeteno osnovno sredstvo na začetku pripoznamo po nabavni
vrednosti.
Po začetnem pripoznanju izkazujemo neopredmetena sredstva po
njihovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek
vrednosti in izgube zaradi oslabitve.

Zaloge vodimo kot sredstva v obliki materialov, ki bodo porabljeni
pri opravljanju storitev, in kot sredstva, namenjena prodaji. Začetno
merjenje zalog opravimo na osnovi nabavne vrednosti, ki obsega kupno
ceno, carino in druge dajatve (razen tistih, ki jih bo podjetje dobilo
povrnjene od davčnih organov), prevozne stroške, stroške pretovarjanja
in druge stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno pridobljenemu
trgovskemu blagu, materialom ali storitvam. Trgovinski popusti, drugi
popusti in podobne postavke se pri ugotavljanju nabavne vrednosti
odštevajo. Vrednost zalog obravnavamo na podlagi metode tehtanih
povprečnih cen. Ko so zaloge prodane, se njihova knjigovodska
vrednost pripozna kot odhodek obdobja, v katerem je bil prihodek
obračunan. Višino odhodkov razkrivamo v pojasnilih izkaza poslovnega
izida, knjigovodsko vrednost zalog na presečni dan pa v bilanci stanja.
Razkrivamo tudi morebitne odpise zalog in tudi to, ali smo zaloge
zastavili kot jamstvo za obveznosti.

Amortizacija
Amortizacija se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo, to
pomeni, ko je na kraju in v stanju, ki je potrebno, da deluje tako, kot je
nameravalo ravnateljstvo.
Neodpisana vrednost neopredmetenega sredstva se zmanjšuje po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja v obdobju koristnosti
takšnega sredstva.
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 ustrezno spremeni doba amortiziranja.
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 podjetje
pričakuje, da bo uporabljalo sredstvo.
Slabitve neopredmetenih sredstev
Neopredmetena sredstva na datum poročanja preverimo z namenom
slabitve.
Kadar je nadomestljiva vrednost manjša od knjigovodske vrednosti
sredstva, se ta zmanjša za njegovo nadomestljivo vrednost. Takšno
zmanjšanje prikaže družba kot izgubo zaradi oslabitve in knjiži kot
prevrednotovalni poslovni odhodek.

Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so posedovane, da bi prinašale najemnino ali
pa povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Za merjenje naložbenih
nepremičnin uporabljamo model nabavne vrednosti.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti posameznega sredstva.
Zemljišča se ne amortizirajo. Objekti, ki so v najemu, so razdeljeni na
dele z različnimi dobami koristnosti tako kot lastniški objekti med 20 in
50 let življenjske dobe.

Terjatve iz poslovanja
V poslovnih knjigah ločeno evidentiramo dolgoročne in kratkoročne
terjatve do kupcev, države in zaposlenih. Med terjatvami iz poslovanja
izkazujemo tudi terjatve za obresti od omenjenih terjatev. Dolgoročne
in kratkoročne terjatve iz poslovanja so izkazane na začetku z zneski,
ki izhajajo iz pogodb ali ustreznih knjigovodskih listin. Terjatve iz
poslovanja, ki so izražene v tujih valutah, so na zadnji dan poslovnega
leta preračunane v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Obresti na terjatve iz poslovanja povečujejo finančne prihodke.
Ustreznost izkazane velikosti posamezne terjatve ugotavljamo ob
koncu obračunskega obdobja na osnovi argumentiranih dokazov o
dvomu v njihovo poplačljivost. Za vsako posamezno dvomljivo oziroma
sporno terjatev oblikujemo popravek vrednosti terjatev ali odpis v
100% višini. Popravki so izkazani v breme prevrednotovalnih poslovnih
odhodkov v celotnem znesku teh terjatev. Ločene evidence nam
zagotavljajo spremljanje odloženih davkov.

Denarna sredstva
Denarna sredstva vključujejo stanje tolarskih in deviznih sredstev na
računih v bankah. Med denarna sredstva štejemo tudi bančne depozite
na odpoklic ali z rokom vezave do treh mesecev. Stanje denarnih
sredstev v tujih valutah je spremenjeno v domačo valuto po srednjem
tečaju Banke Slovenije na zadnji dan poslovnega leta.
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Aktivne časovne razmejitve

Merjenje

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vnaprej plačane
naročnine, najemnine in zavarovalne premije, katerih izdatek bo
bremenil naslednje poslovno leto. Gre za izdatke, ki niso strošek
poslovnega leta.

Ob pripoznanju se finančna naložba izmeri po pošteni vrednosti. Če
gre za finančno naložbo, merjeno po odplačni vrednosti, in za finančne
naložbe, merjene po pošteni vrednosti preko popravka kapitala in
naložbe, merjene po nabavni vrednosti, prištejemo pošteni vrednosti
še stroške posla, ki so neposredno povezani s pridobitvijo finančne
naložbe.

Finančne naložbe
Finanène naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja
Finančne naložbe v pridružena in skupaj obvladovana podjetja
obračunavamo po kapitalski metodi v konsolidiranih računovodskih
izkazih. Kapitalska metoda je metoda obračunavanja, v kateri se
finančna naložba najprej pripozna po nabavni vrednosti, kasneje pa
preračuna za ponakupno spremembo naložbenikovega deleža v čistem
premoženju podjetja.
Slabitve finančnih naložb v pridružena in druga podjetja, ki so delniške
družbe, se izvajajo z dividendno diskontnim modelom. Diskontno mero
ugotavljamo z modelom CAPM.
Finanèni inštrumenti: MRS 32, MRS 39
V skladu z MRS 39 smo oblikovali štiri skupine finančnih naložb:
• finančne naložbe za trgovanje (po pošteni vrednosti skozi poslovni
izid),
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti,
• posojila in terjatve,
• za prodajo razpoložljive finančne naložbe (po pošteni vrednosti
skozi kapital).
Naložbe v netržne vrednostne papirje oz. deleže razvrščamo v posebno
(peto) skupino in jih merimo po nabavni vrednosti.
Ob pripoznanju se v finančni službi, skladno z namenom pridobitve
finančne naložbe, odločimo, v katero skupino bo finančna naložba
uvrščena.
Zaèetno pripoznanje in odprava pripoznanja
Za finančne naložbe, ki so uvrščene v 1. in 4. skupino, se dosledno
uporablja datum trgovanja, v ostalih skupinah pa se uporablja datum
poravnave.
Pripoznanje finančne naložbe je odpravljeno, kadar potečejo
pogodbene pravice do denarnih tokov iz naslova finančne naložbe.

Vrednotenje finančne naložbe je odvisno od tega, v katero skupino je
posamezna finančna naložba uvrščena:
Finančne naložbe, uvrščene v 1. in 4. skupino, vrednotimo po pošteni
vrednosti. Poštena vrednost je tržno oblikovana vrednost (enotni borzni
tečaj delnic, objavljena dnevna vrednost enote premoženja vzajemnega
sklada, enotni tečaj obveznice ...).
• Finančne naložbe, uvrščene v 2. in 3. skupino, vrednotimo po
odplačni vrednosti.
Odplačna vrednost je znesek, s katerim se finančna naložba izmeri ob
začetnem pripoznanju, zmanjšan za odplačila glavnice, povečan oz.
zmanjšan za amortizacijo diskonta oz. premije (po metodi veljavnih
obresti) ter zmanjšan za morebitne oslabitve.
• Finančne naložbe, uvrščene v posebno (peto) skupino, se merijo po
nabavni vrednosti.
Slabitve
Na datum vsakega poročanja podjetje oceni, ali obstajajo nepristranski
dokazi o morebitni oslabljenosti finančne naložbe. Če taki razlogi
obstajajo, jih moramo oceniti in določiti vrednost izgube zaradi
oslabitve. V primeru presoje, da je potrebno 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 veljavni obrestni meri. Vrednost izgube
pripoznamo v poslovnem izidu. V primeru, da razlogi za slabitev
finančne naložbe prenehajo obstajati, je razveljavitev slabitve finančne
naložbe, izkazane po odplačni vrednosti, pripoznana v poslovnem izidu.
Pri finančnih naložbah izkazanih po nabavni vrednosti, se oblikuje
slabitev naložbe v breme poslovnega izida, če obstajajo nepristranski
dokazi, da je prišlo do zmanjšanja vrednosti finančne naložbe. Znesek
izgube zaradi oslabitve se izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo finančne naložbe in ocenjene poštene vrednosti finančne
naložbe, dobljene z uporabi dividendno diskontnega modela. Diskontno
mero določa družba z uporabo CAPM modela. Tako oblikovane izgube
zaradi slabitve družba ne more razveljaviti.
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Kapital

Davek od dobička

Kapital je v računovodskem pomenu opredeljen kot lastniški kapital in
je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v
plačilo.
Kapital družbe sestavljajo: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve,
rezerve iz dobička, čisti poslovni izid poslovnega leta, preneseni
dobiček in presežki iz prevrednotenja. Osnovni kapital sestavljajo
prednostne in navadne delnice v matični družbi in deleži v kapitalu
odvisnih družb.
Druge rezerve iz dobička so nenominirani kapital in so se letno
povečevale z razporeditvijo čistega dobička. Družba razkriva sestavine
in gibanje kapitala v izkazu gibanja kapitala.

Davek od dobička je obračunan po Zakonu o davku od dohodka pravnih
oseb v višini 25% ugotovljene davčne osnove in po 20. členu Zakonu
o ekonomskih conah, ki za vlaganja v osnovna sredstva na območju
ekonomske cone omogoča znižanje davčne osnovne za znesek vlaganj
v osnovna sredstva, vendar največ 50% vseh vlaganj v koledarskem
letu. 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.

Finančne obveznosti

Odloženi davki so neposredno povezani z osnovnim računovodskim
načelom soočanja prihodkov in odhodkov, ki pravi, da se ustrezni
prihodki soočijo z ustreznimi odhodki z namenom izkazovanja
ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja. Odloženi davki se
pojavljajo kot odložene terjatve za davek ali odložene obveznosti za
davek. Pri obračunavanju odloženih davkov smo uporabili metodo
obveznosti po bilanci stanja. Knjižno vrednost sredstev in obveznosti
smo primerjali z njihovo davčno vrednostjo, razliko med obema
vrednostma pa opredelili kot stalno ali začasno razliko. Začasne
razlike smo razdelili na obdavčljive in odbitne. Obdavčljive začasne
razlike kasneje povečujejo obdavčljive zneske in odložene davčne
obveznosti. Odbitne začasne razlike pa kasneje zmanjšujejo obdavčljive
zneske in povečujejo odložene davčne terjatve.

Prejeta posojila ob začetnem pripoznanju izkazujemo po njihovi pošteni
vrednosti, zmanjšani za pripadajoče stroške posla. Razliko med izvirno
in odplačno vrednostjo izkazujemo v izkazu poslovnega izida v obdobju
odplačevanja posojila, pri čemer uporabljamo metodo efektivne
obrestne mere.

Poslovne obveznosti
Med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi so izkazane prejete
varščine za najete poslovne prostore. Prejete varščine so ovrednotene
v skladu s pogodbami in se krepijo s koeficientom rasti cen življenjskih
potrebščin ali po srednjem tečaju tuje valute, v kateri so nominirane
na zadnji dan poslovnega leta. Ločeno izkazujemo obveznosti do
dobaviteljev, države in zaposlenih. Med obveznostmi iz poslovanja
so izkazane tudi obveznosti za obresti in obveznosti za izplačila
udeležbe iz dobička. Obveznosti iz poslovanja, izražene v tuji valuti, se
preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije na
zadnji dan poslovnega leta.
Kratkoročni dolgovi se razkrivajo za naslednje skupine oseb: člane
uprave in člane nadzornega sveta ter notranje lastnike.

Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve vključujejo vnaprej vračunane odhodke,
ki obremenjujejo poslovni izid tekočega poslovnega leta. Obveznost
za izplačilo je pričakovana v naslednjem obračunskem obdobju.
Predvidena obremenitev obračunskega obdobja je narejena po že
vnaprej sprejetih obveznostih.

Odloženi davki

6.2 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje,
koliko prihodkov je podjetje ustvarilo v enem letu, koliko je bilo
odhodkov in kakšen poslovni izid ustreza takšnemu poslovanju. Za
izdelavo izkaza uspeha smo izbrali različico I, kjer se poslovni izid
ugotavlja stopenjsko. Stroški so prikazani po naravnih vrstah.

Prihodki
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili
do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku in jih je možno
zanesljivo izmeriti.
Pri pripoznavanju prihodkov uporabljamo metodo odstotka
dokončanosti del na dan bilance stanja. Po tej metodi pripoznamo
prihodke v obračunskem obdobju, v katerem so storitve opravljene.
Razkrivamo zneske vsake pomembne vrste prihodkov pripoznanih v
obdobju.
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Odhodki

6.3 Izkaz denarnih tokov

Odhodke razvrščamo na poslovne in finančne odhodke. Družba
pripoznava stroške kot odhodke v obdobju, v katerem nastanejo.
Razvrščamo jih v skladu z njihovo naravo. Izkazujemo jih in razkrivamo
po trimestnih kontih po naravnih vrstah in po funkcionalnih skupinah.
Dodatno pa razkrivamo še vse tiste stroške, ki jih zahteva Zakon o
gospodarskih družbah (ZGD-1) in okvirna navodila za pripravo ter
izkazovanje računovodskih izkazov.

V Skupini poročamo o finančnih tokovih po posredni metodi na
osnovi postavk v bilanci stanja z dne 31.12.2006 in 31.12.2005, izkaza
poslovnega izida za leto 2006 in dodatnih podatkov, ki so potrebni za
prilagoditev odtokov in pritokov. Popravljamo čisti poslovni izid za
učinke poslov, ki nimajo denarne narave, za vse odložene prihodke
ali stroške ali vnaprej vračunane stroške, ki bodo pri prihodnjem
poslovanju povzročili izdatke ali prejemke, ter za postavke prihodkov
ali odhodkov, ki so povezane s finančnimi tokovi iz naložbenja ali
vlaganja.

Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne
pomoči
Odstopljena sredstva drugih za pridobitev osnovnih sredstev
obravnavamo kot odloženi (dolgoročne pasivne časovne razmejitve)
prihodek, ki ga podjetje dosledno pripoznava kot prihodek v dobi
koristnosti zadevnega sredstva (20.26).

Zaslužki zaposlencev
Med druge dolgoročne zaslužke smo uvrstili jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi. Za izmero teh zaslužkov uporabljamo
poenostavljeno metodo obračunavanja, ki zahteva 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. Obveznost
je pripoznana v velikosti sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih
izdatkov. Pri merjenju ocenimo tudi realno povečanje prihodnjih plač in
fluktuacijo.
Aktuarske izračune, kot podlago za določitev višine rezervacij, izvajamo
vsaki 2 leti.

Stroški izposojanja
Stroški izposojanja so obresti in drugi stroški, ki nastanejo v podjetju
v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev. Podjetje pripozna stroške
izposojanja kot odhodke v obdobju, v katerem nastanejo, ne glede na
to, kako se posojilo uporabi.

6.4 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavih kapitala
v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in morebitnim
pokrivanjem izgube.
Skupina Luka Koper predstavlja gibanje kapitala v obrazcu gibanja
kapitala in v pojasnilih k izkazom.

6.5 Računovodske usmeritve,
spremembe računovodskih ocen in
napake
Ocene
Skladno z MRSP 1.34 smo prevzeli ocene v skladu s prejšnjimi
računovodskimi pravili:
• Oceno popravkov vrednosti terjatev oblikujemo glede na izkušnje
iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju. Med letom
oblikujemo popravke terjatev v določenem odstotku od načrtovane
realizacije v breme prevrednotovalnih odhodkov poslovanja in v
dobro ustreznega popravka vrednosti terjatev med obračunskim
obdobjem.

94

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 94
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:04 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

•

Najmanj enkrat letno (pred sestavitvijo letnega obračuna
poslovanja) preverimo ustreznost izkazane velikosti posamezne
terjatve, podlage za popravke terjatev pa so ustrezne dokazne
listine. Kot dokazna listina, na osnovi katere knjižimo popravek
vrednosti terjatve ali odpis posamezne terjatve, je sklep uprave
Luke Koper, za odvisne družbe pa predlog direktorja posamezne
družbe.

6.6 Poročanje po odsekih
Skupina Luka Koper nima opredeljenih ne področnih ne območnih
odsekov. V Skupini ne opravljamo storitev, ki se bistveno razlikujejo
po tveganjih in donosih. Odvisne družbe ne dosegajo 10% vrednosti
Skupine niti s prihodki, niti v sredstvih, niti v dobičku.

6.7 Presoje in viri negotovosti
Upravljanje tveganj
Dejavnosti Skupine Luka Koper so organizirane v matični družbi in v
odvisnih družbah s splošnimi in posebnimi tveganji poslovanja, ki jih
je potrebno upravljati na primeren način. Ustrezno upravljanje tveganj
zagotavljamo z njihovim pravočasnim prepoznavanjem, obvladujemo
pa jih z usmeritvami in politikami, opredeljenimi v dokumentih
celovitega sistema vodenja Skupine, v pravilnikih in drugih aktih.
Glede na upoštevane predpostavke o prihodnjem poslovanju Skupine
poslovodstvo ocenjuje, da za leto 2006 ne obstajajo negotovosti, ki bi
lahko povzročile bistvene spremembe.
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7 Razkritja učinkov
prehoda na MSRP
v Luki Koper, d.d.

7.1 Otvoritvena bilanca stanja na
dan 1.1.2005 in bilanca stanja na
dan 31.12.2005
Izhodišče za pripravo prvega poročanja po MSRP je sestavitev začetne
bilance stanja na dan prehoda na MSRP, to je 1.1.2005. Vse poslovne
dogodke, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, izkazane v
začetni bilanci stanja, smo obravnavali po MSRP. Na podlagi tega so
bila potrebna pripoznanja, odprave pripoznanj, prerazvrstitve in/ali
drugačno merjenje gospodarskih kategorij.
Razlike, ki izhajajo iz prilagoditev postavk v začetni bilanci stanja,
smo pripoznali v prenesenem (zadržanem) dobičku ali drugi ustrezni
postavki kapitala.
Standard zahteva, da podjetje v svoji začetni bilanci stanja in za
vsa obdobja, o katerih prvič poroča, uporablja iste računovodske
usmeritve. Te računovodske usmeritve morajo biti v skladu z vsakim
MSRP (razen ponujenih izjem), veljavnim v obdobju, za katerega
podjetje prvič poroča po MSRP. Računovodske usmeritve, ki jih
podjetje uporablja v svoji začetni bilanci stanja v skladu z MSRP, se
lahko razlikujejo od usmeritev, ki jih je uporabilo za isti dan ob uporabi
prejšnjih računovodskih pravil. Pri sestavitvi začetne bilance stanja
daje standard na voljo podjetjem dve možnosti:
• dosledno uporabo vseh določb MSRP za nazaj, razen upoštevanih
obveznih izjem,
• ali upoštevanje določenih izjem od uporabe MSRP za nazaj. (MRSP
1 ponuja 10 možnih izjem na različnih področjih izkazovanja
gospodarskih kategorij.)

V Luki Koper, d.d., smo upoštevali določene izjeme od uporabe MSRP
za nazaj, in sicer:

Obravnavanje predhodno vsebinsko opredeljenih
finančnih inštrumentov
Skladno z MSRP 1.25 A smo uporabili izjemo, ki omogoča, da lahko
podjetje opredeli namen finančnih inštrumentov in uporabi predpisan
model vrednotenja (izkazovanje po pošteni vrednosti ali nabavni
vrednosti) na dan prehoda na MSRP.

Poštena vrednost ali drugače prevrednotena vrednost
kot začetna nabavna vrednost
Za olajšanje prehoda na MSRP smo upoštevali izjemo MSRP 1.17, ki
podjetjem namesto njihove uporabe za nazaj omogoča, da kot začetno
nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan prehoda
lahko uporabijo prevrednoteno vrednost (revalorizacija osnovnih
sredstev), skladno s prejšnjimi nacionalnimi računovodskimi standardi
(za postavko nepremičnine, naprave in oprema na dan ali pred dnem
prehoda na MSRP).
Prevrednotena vrednost se šteje kot nabavna vrednost na dan
prevrednotenja, če je bila tedaj na splošno primerljiva s pošteno
vrednostjo ali z nabavno ali prevrednoteno vrednostjo v skladu z MSRP,
prilagojeno tako, da odraža na primer spremembe splošnega ali
določenega indeksa cen.

Ocene
V začetni bilanci stanja smo prevzeli ocene iz bilance stanja,
sestavljene na zadnji dan obdobja pred prehodom na MSRP, v skladu s
prejšnjimi računovodskimi pravili (MSRP 1.34).
Za predstavitev primerjalnih informacij smo računovodske izkaze
Luke Koper, d.d., sestavljene v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi, prilagodili tako, da ustrezajo Mednarodnim standardom
računovodskega poročanja (MSRP).
96

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 96
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:05 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

Bilanca stanja

(V 000 SIT)
Luka Koper,
d.d., SRS

Prilagoditve
MSRP

31.12.2004

Luka Koper,
d.d., MSRP

Luka Koper,
d.d., SRS

31.12.2004

31.12.2005

Prilagoditve
MSRP

Luka Koper,
d.d., MSRP

Razkritja

31.12.2005

Aktiva
Sredstva

74.164.428

678.600

74.843.028

74.927.437

708.755

75.636.192

A. Dolgoročna sredstva

61.028.191

533.419

61.561.610

61.714.969

474.659

62.189.628

610.630

-104.069

506.561

334.182

-72.419

261.763

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

610.630

-104.069

506.561

334.182

-72.419

261.763

II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Dolgoročne premoženjske pravice

34.638.392

104.069

34.742.461

35.564.135

-1.850.398

33.713.737

1. Zemljišča in zgradbe

26.976.007

104.069

27.080.076

28.514.067

-1.850.398

26.663.669

5.197.713

0

5.197.713

6.273.936

0

6.273.936

11.593

0

11.593

10.742

0

10.742

2.453.079

0

2.453.079

765.390

0

765.390

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah Skupine
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži

1

2

0

0

0

0

1.922.817

1.922.817

1,2

25.776.560

442.330

26.218.890

25.733.856

394.198

26.128.054

3

23.212.563

442.330

23.654.893

23.653.540

394.198

24.047.738

1.370.610

-362.101

1.008.509

1.651.522

-643.013

1.008.509

12.790.111

-919.597

11.870.514

13.814.976

-1.161.811

12.653.165
10.386.064

9.051.842

1.724.028

10.775.870

8.187.042

2.199.022

1. Druge delnice in deleži po pošteni vrednosti

2.747.538

1.724.028

4.471.566

1.976.310

2.199.022

4.175.332

2. Druge delnice in deleži po nabavni vrednosti

6.304.304

0

6.304.304

6.210.732

0

6.210.732

2.563.997

0

2.563.997

2.080.316

0

2.080.316

2.609

0

2.609

2.804

0

2.804

91.089

91.089

79.992

80.461

160.453

13.115.478

145.181

13.260.659

13.199.478

234.096

13.433.574

5

III. Kratkoročne finančne naložbe

8.253.206

145.181

8.398.387

8.562.660

-271.611

8.291.049

6,7

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

6

2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva

2.175.204

145.181

2.320.385

3.953.953

234.096

4.188.049

b. Druge delnice in deleži

791.447

145.181

936.628

3.649.768

234.096

3.883.864

1. Po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

225.822

0

225.822

2.725.703

0

2.725.703

2. Po pošteni vrednosti prek kapitala

565.625

145.181

710.806

924.065

234.096

1.158.161

1.383.757

0

1.383.757

304.185

0

304.185

6.038.002

0

6.078.002

4.608.707

-505.707

4.103.000

4.631.664

0

4.631.664

4.308.620

0

4.308.620

230.608

0

230.608

328.198

505.707

833.905

20.759

0

20.759

12.990

0

12.990

c. Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

4

7
7
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(V 000 SIT)
Luka Koper,
d.d., SRS

Prilagoditve
MSRP

31.12.2004

Luka Koper,
d.d., MSRP

Luka Koper,
d.d., SRS

31.12.2004

31.12.2005

Prilagoditve
MSRP

Luka Koper,
d.d., MSRP

Razkritja

31.12.2005

Pasiva
Obveznosti do virov sredstev

74.164.428

678.600

74.843.028

74.927.437

708.755

75.636.192

A. Kapital

60.604.557

-153.059

60.451.498

63.115.568

-221.364

62.894.204

Kapital - večinski lastnik

0

I. Vpoklicani kapital

14.000.000

0

14.000.000

14.000.000

0

1. Osnovni kapital

14.000.000

0

14.000.000

14.000.000

0

14.000.000

II. Kapitalske rezerve

0

21.462.806

21.462.806

0

21.462.806

21.462.806

III. Rezerve iz dobička

20.274.496

0

20.274.496

22.167.891

0

22.167.891

IV. Presežek iz prevrednotenja

22.744.504

-21.342.598

1.401.906

23.267.630

-21.462.806

1.824.840

1.281.698

-1.281.698

0

0

-608.279

-608.279

2. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

21.462.806

-21.462.806

0

21.462.806

-21.462.806

0

3. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

0

1.401.906

1.401.906

1.804.824

628.295

2.433.119

V. Preneseni čisti poslovni izid

1.494.761

-273.267

1.221.494

1.585.557

-241.380

1.344.177

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.090.796

0

2.090.796

2.094.490

0

2.094.490

320.532

364.356

684.888

406.081

321.840

727.921

1. Prevrednotenje za odloženi davek

Kapital - manjšinski lastnik
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

14.000.000

0

364.356

364.356

0

321.840

321.840

0

320.532

406.081

0

345.505

0

0

0

0

0

60.576

C. Dolgoročne obveznosti

3.577.692

467.303

4.044.995

7.950.635

608.279

8.558.914

I. Dolgoročne finančne obveznosti

3.577.692

0

3.577.692

7.939.185

0

7.939.185

0

0

0

11.450

0

11.450

0

0

0

11.450

0

11.450

0

467.303

467.303

0

608.279

608.279

9.429.293

0

9.429.293

3.234.406

0

3.234.406

3. Dolgoročne pasivne
časovne razmejitve

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev

0

0

0

0

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

4.178.346

0

4.178.346

284.293

0

284.293

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

5.250.947

0

5.250.947

2.950.113

0

2.950.113

232.354

0

232.354

220.747

0

220.747

D. Kratkoročne pasivne
časovne razmejitve

9
8
10

0

320.532

2. Druge rezervacije

8

11

12

12
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7.2 Pojasnila prehoda na MSRP

Kapitalske rezerve - R 8

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva - R 1, 2

Saldo splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala je bil prenesen
v kapitalske rezerve in je na dan 31.12.2005 znašal 21.462.806 tisoč SIT.

V Luki Koper, d.d., smo izločili tista neopredmetena dolgoročna
sredstva, za katera ocenjujemo, da po vsebini niso pripoznana v skladu
z določili MRS 38. Ocena je izdelana na podlagi pregledanega registra
osnovnih sredstev za materialne pravice in neopredmetena dolgoročna
sredstva v pridobivanju.
Vsa vlaganja v tuja osnovna sredstva, ki smo jih vodili med
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, smo prenesli med opredmetena
osnovna sredstva. Na dan 31.12.2005 je znašala ta vrednost 72.419
tisoč SIT. Opredmetena osnovna sredstva smo 31.12.2005 zmanjšali za
vrednost tistih objektov, ki smo jih uvrstili v naložbene nepremičnine in
jih dajemo v poslovni najem v skupni knjigovodski vrednosti 1.922.817
tisoč SIT.

Finančne naložbe - R 3, 6, 7, 9
Ob prehodu na MRSP smo vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb povečali na njihovo pošteno vrednost. Za to razliko
smo v aktivi bilance stanja povečali dolgoročne in kratkoročne finančne
naložbe, ki smo jih uvrstili v skupino za prodajo, v pasivi bilance stanja
pa smo povečali presežek iz prevrednotenja. To povečanje je na dan
31.12.2005 znašalo 2.199.022 tisoč SIT za dolgoročne naložbe in
234.096 tisoč SIT za kratkoročne.
Zmanjšali smo vrednost naložb v odvisne družbe na nabavno vrednost
po stanju na dan 1.1.2002 zaradi odprave kapitalske metode in
odpravili posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki je na dan
31.12.2005 znašal 643.013 tisoč SIT. Dobičke in izgube odvisnih družb
spremljamo izvenbilančno. Zaradi enakega razloga smo zmanjšali tudi
vrednost naložb v pridružene družbe na nabavno vrednost po stanju na
dan 1.1.2002 in odpravili posebni prevrednotovalni popravek kapitala,
ki je na dan 31.12.2005 znašal 1.161.811 tisoč SIT.

Rezervacije R 9
Skladno z MSRP 19 - drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev
(odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade) - smo na osnovi
aktuarskega izračuna oblikovali dolgoročne rezervacije za odpravnine
in podobne obveznosti v višini 321.840 tisoč SIT na dan 31.12.2005 in za
enak znesek znižali preneseni dobiček iz prehoda na MSRP.

Odloženi davki - R 4, 12
Odložene davke, ki izhajajo iz razlik med računovodskimi izkazi po SRS
in računovodskimi izkazi po MSRP, smo ob uporabi metode obveznosti
na datum bilance stanja ločili na odložene davke v zvezi s postavkami,
ki vplivajo neposredno na preneseni dobiček, in na odložene davke v
zvezi s postavkami, ki vplivajo na druge postavke kapitala.
Pri postavki prenesenega dobička iz prehoda na MSRP smo ugotovili,
da se je preneseni dobiček zmanjšal za oblikovane rezervacije za
odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenih v višini 241.380 tisoč SIT,
kar pomeni, da znaša terjatev za odložene davke iz prehoda na MSRP
80.461 tisoč SIT. Veljavna stopnja za izračun odloženih davkov je
znašala 25%.
Ločeno smo izkazali odložene davke iz naslova popravka kapitala
zaradi vrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
po pošteni vrednosti. Davek v višini 25% predstavlja obveznosti za
odložene davke iz prehoda po MSRP kot začasne razlike v znesku
608.279 tisoč SIT.
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7.3 Predstavitev učinkov
prilagoditve postavk po MSRP
Izkaz poslovnega izida
Ob upoštevanju vseh prilagoditev postavk zaradi prehoda na MSRP se
je čisti poslovni izid, ugotovljen za leto 2005, zmanjšal za 241.380 tisoč
SIT.

Bilanca stanja
Učinki, ki jih je imela prilagoditev postavk bilance stanja zaradi
prehoda na MSRP v primerjavi s SRS, so vplivali na povečanje sredstev
oziroma obveznosti do virov na dan 31.12.2005 v višini 708.755 tisoč
SIT.

Učinki pri kapitalu
(V 000 SIT)
I.

Vrednost kapitala na dan 31.12.2005 po SRS

2.

Povečanje kapitalskih rezerv zaradi prenosa iz postavke
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala

3.

Zmanjšanje splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala

21.462.806
-21.462.806

4.

Zmanjšanja prenesenega dobička zaradi prehoda na MSRP

-241.380

5.

Odprava posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala
za dobičke odvisnih in pridruženih družb

-1.804.824

6.

Oblikovanje presežka iz prevrednotenja finančnih naložb,
razpoložljivih za prodajo
Razlika predstavlja povečanje kapitala za

II.

Pri dolgoročnih in kratkoročnih sredstvih so nastale spremembe
zaradi prenosa vlaganj v tuja osnovna sredstva, ki smo jih vodili med
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, na opredmetena osnovna
sredstva. Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe so se povečale
zaradi vrednotenja le-teh po pošteni vrednosti, ki je bila na dan
31.12.2005 višja kot knjigovodska vrednost po SRS. Naložbe v odvisna
in pridružena podjetja pa so se zmanjšale zaradi odprave natečenih
dobičkov, upoštevanih v bilanci stanja po SRS po kapitalski metodi.
Razlika v višini 708.755 tisoč SIT je povečala bilančno vsoto sredstev.

63.115.568

Vrednost kapitala na dan 31.12.2005 po MSRP

1.824.840
-221.364
62.894.204

Izkaz denarnih tokov
Podjetje poroča o finančnih tokovih iz poslovanja po posredni metodi
tudi ob prehodu na MSRP. Zaradi prehoda na MSRP ni prišlo do
učinkov denarnega toka, denarni izid v obdobju je enak denarnemu
izidu, ugotovljenemu po SRS. Ugotovljene razlike iz prehoda so se le
prerazporedile med posamezne kategorije.

Obveznosti do virov sredstev so se povečale zaradi učinkov pri kapitalu
(najpomembnejše je povečanje presežka iz prevrednotenja zaradi
vrednotenja naložb po pošteni vrednosti), pri oblikovanju rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade ter obveznostih za odložene davke iz
naslova prehoda na MSRP v višini 708.755 tisoč SIT.
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8 Pojasnila k računovodskim izkazom
za poslovno leto, končano 31.12.2006,
izdelanim v skladu z MSRP

8.1 Razkritja izkaza poslovnega
izida
Izkaz poslovnega izida je pripravljen po različici I. Stroške in prihodke
prikazujemo v okviru trimestnega konta. Stroški so prikazani po
naravnih vrstah in po funkcionalnih skupinah. Popolnejša pojasnila
prihodkov in stroškov, v primerjavi z načrtovanimi velikostmi in s
preteklim obdobjem, so razkrita v poslovnem poročilu Skupine Luke
Koper.

8.1.1 Poslovni prihodki
Pri pripoznavanju prihodkov smo uporabili metodo odstotka
dokončanosti del na dan bilance stanja. Prihodke smo pripoznali v
obračunskem obdobju, v katerem so bile storitve opravljene. Med
posameznimi družbami v Skupini Luka Koper smo v letu 2006 ustvarili
666.900 tisoč SIT prihodkov iz poslovanja.
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Poslovni prihodki

23.332.260

20.693.886

25.327.138

22.192.886

1. Čisti prihodki od prodaje

22.566.120

19.835.269

24.405.972

21.199.029

Prihodki od prodaje na domačem trgu

5.053.975

3.429.814

5.463.550

3.547.508

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

4.424.402

2.716.960

4.829.301

2.836.369

9.779

3.518

9.779

3.572

619.794

709.336

624.470

707.567

Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu
Prihodki od najemnin na domačem trgu
Prihodki od prodaje na tujem trgu

17.512.145

16.405.455

18.942.422

17.651.521

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu

17.501.660

16.404.963

18.931.938

17.651.029

Prihodki od prodaje blaga na tujem trgu

8.253

0

8.253

0

Prihodki od najemnin na tujem trgu

2.232

492

2.231

492

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitev
3. Drugi poslovni prihodki
Odprava rezervacij

0

0

770

0

766.140

858.617

920.396

993.857

37.500

36.317

37.506

36.317

Drugi poslovni prihodki (subvencije, dotacije …)

600.483

200.188

751.869

335.454

Prevrednotovalni poslovni prihodki

128.157

622.112

131.021

622.086
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8.1.2 Stroški poslovanja
Stroške poslovanja prikazujemo po funkcionalnih skupinah in po
naravnih vrstah v okviru trimestnega konta.
Stroški po funkcionalnih skupinah
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006
Proizvajalni stroški

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

12.111.408

10.941.877

13.107.492

0

1.002

2.353

2.401

975.718

801.303

1.149.378

932.703

Stroški storitev

5.509.444

4.989.819

5.122.772

4.595.962

Amortizacija

2.275.618

2.164.152

2.498.827

2.387.927

Stroški dela

3.350.628

2.985.600

4.334.162

3.885.010

611.610

614.870

611.610

614.870

7.792

8.109

7.792

8.109

355.956

300.549

355.956

300.549

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala

Stroški prodaje
Stroški materiala
Stroški storitev

11.804.003

Amortizacija

6.712

9.653

6.712

9.653

Stroški dela

182.239

213.739

182.239

213.739

Drugi stroški
Stroški splošnih dejavnosti
Stroški materiala

58.912

82.820

58.912

82.820

6.609.976

5.240.885

6.959.058

5.381.030

249.578

234.596

257.659

241.796

Stroški storitev

1.566.927

1.250.572

1.675.968

1.350.684

Popravki vrednosti

1.006.648

1.022.470

1.013.169

1.031.657

865.280

989.467

871.801

998.654

Amortizacija naložbenih nepremičnin

86.153

0

86.153

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki

36.209

2.945

36.209

2.945

Amortizacija

Prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev
Stroški dela
Drugi stroški
Stroški iz poslovanja

19.005

30.057

19.005

30.057

1.735.864

1.534.677

1.908.840

1.590.688

2.050.959

1.198.571

2.103.422

1.166.204

19.332.994

16.797.632

20.678.160

17.799.903

Stroški po naravnih vrstah
Stroške po naravnih vrstah razkrivamo v okviru trimestnega konta.
Kadar iz vsebine konta ni možno razbrati vrsto stroška, to pojasnimo,
če je postavka pomembna.
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8.1.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški blaga in materiala
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006
Stroški materiala

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

1.233.114

1.044.007

1.414.706

Stroški pomožnega materiala

313.826

214.516

355.308

1.183.270
254.297

Stroški energije

814.067

709.531

943.891

802.396

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

37.665

32.430

42.875

37.189

Drugi stroški materiala

67.555

87.530

72.632

89.388

Stroški blaga

0

1.002

2.353

2.401

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

0

1.002

2.353

2.401

Stroški storitev
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Stroški storitev

7.432.300

6.540.941

7.154.668

6.246.531

Stroški fizičnih storitev

2.232.668

1.915.404

2.082.457

1.784.518

854.214

602.461

861.058

609.746

2.130.064

1.729.391

1.916.552

1.515.893

Najemnine

372.040

326.738

371.972

323.942

Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom

112.595

84.688

120.529

92.931

82.851

80.669

111.146

108.554

Stroški transportnih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

Stroški plačilnega prometa in zavarovalne premije
Stroški intelektualnih osebnih storitev

119.071

161.784

134.495

177.059

Stroški reklame, sejmov in reprezentance

184.725

140.615

181.567

141.737

Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev

52.057

93.738

55.020

99.473

1.292.014

1.405.453

1.319.872

1.392.678

Med stroške intelektualnih storitev izkazujemo tudi stroške revidiranja.
Skupni znesek vseh stroškov revidiranja za leto 2006 je znašal
8.488 tisoč SIT. Znesek 7.139 tisoč SIT se nanaša na revidiranje
letnega poročila, znesek v višini 1.348 tisoč SIT pa na preiskovanje
konsolidiranih izkazov Skupine Luka Koper ob prehodu na MSRP.
Stroški drugih storitev v letu 2006 zajemajo stroške komunalnih
storitev v višini 94.059 tisoč SIT, stroške informacijske podpore v višini
668.502 tisoč SIT in stroške drugih storitev v višini 557.311 tisoč SIT.
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8.1.2.2 Stroški dela
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Stroški dela

5.268.731

4.734.017

6.425.241

5.689.439

Plače zaposlencev

3.302.779

2.867.394

3.989.168

3.456.077

Nadomestila plač zaposlencev

531.803

488.682

659.248

612.765

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

144.443

128.758

179.781

157.225

Regres za letni dopust, povračila in drugi stroški

464.708

496.082

631.115

588.766

Prispevki delodajalca od prejemkov zaposlencev

606.417

534.344

738.600

648.782

Druge dajatve delodajalca od prejemkov zaposlencev

218.579

218.757

227.329

225.824

V Skupini Luka Koper je leta 2005 znašal regres za letni dopust v
skupnem bruto znesku 169.138 tisoč SIT, v letu 2006 pa 179.828 tisoč
SIT. Vsa povračila stroškov in regres za letni dopust ne presegajo
določb vladne uredbe.
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so se v letu 2006
povečali na 179.781 tisoč SIT, ker je tudi odvisna družba Adria-Tow,
d.o.o., pristopila k programu dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Tudi v letu 2006 so vsi zaposleni v Skupini Luka Koper prejeli 13. plačo
v skupni višini 320.679 tisoč SIT.
Podatki o zaposlenih
V Skupini Luki Koper je bilo na dan 31.12.2006 963 zaposlenih, kar je
za 13 več kot 31.12.2005. Od tega je bilo 64 oseb zaposlenih na osnovi
individualnih pogodb o zaposlitvi. Povprečno število zaposlenih v letu
2006 v Skupini Luka Koper je znašalo 961, v preteklem letu pa 940.
Število zaposlenih in struktura glede na izobrazbo v letu 2006
v primerjavi z letom 2005
Luka Koper, d.d.
Stopnja izobrazbe

število
zaposlenih

Luka Koper, d.d.

delež
(v %)

2006

število
zaposlenih

Skupina Luka Koper

delež
(v %)

2005

število
zaposlenih

Skupina Luka Koper

delež
(v %)

2006

število
zaposlenih

delež
(v %)

2005

Doktorji znanosti

1

0,14

2

0,29

1

0,10

2

Magistri znanosti

9

1,30

9

1,33

9

0,94

9

0,95

147

21,24

132

19,44

168

17,44

149

15,68

Visokostrokovna
Višjestrokovna

0,21

36

5,21

41

6,04

45

4,67

49

5,16

Srednjestrokovna

229

33,10

219

32,25

257

26,69

250

26,32

Kvalificirani delavci

173

25,00

168

24,74

241

25,03

232

24,42

97

14,02

108

15,91

242

25,13

259

27,26

692

100

679

100

963

100

950

100

Nekvalificirani delavci
Skupaj stanje 31.12.
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Znesek prejemkov, ki so jih prejeli èlani poslovodstva, zaposleni, za katere
ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in èlani nazornega sveta v letu 2006
(V 000 SIT)
Skupine oseb

Bruto plača – fiksni
in variabilni del

Člani uprave (predsednik, namestnik in dva člana)

Zaposleni na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi v odvisnih družbah
Skupaj

Drugi prejemki in
bonitete

Skupaj

133.602

740

4.219

0

0

7.717

7.717

706.960

9.779

26.903

743.642

Člani nadzornega sveta (9 članov)
Zaposleni na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi v Luki Koper, d.d.

Regres za letni
dopust in jubilejne
nagrade

138.561

73.069

1.715

0

74.784

913.631

12.234

38.839

964.704

Poimenski seznam èlanov uprave in zneski njihovih prejemkov za leto 2006
(V 000 SIT)
Priimek in ime

Fiksni del plače

Regres za letni
dopust

Variabilni del plače
- nagrada za 2005

Bonitete

Skupaj

Časar Robert - predsednik

32.522

185

2.384

0

35.091

Mag. Babič Aldo - namestnik predsednika

31.600

185

2.218

1.056

35.059

Mag. Babič Marjan - član

30.036

185

3.289

1.603

35.113

Krumenaker Pavle - član

29.468

185

2.085

1.560

33.298

123.626

740

9.976

4.219

138.561

Skupaj

Niti Luka Koper, d.d., niti njene odvisne družbe v letu 2006 niso podelile
posojil članom poslovodstva in nadzornega sveta, niti drugim delavcem
družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe.
8.1.2.3 Odpisi vrednosti
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Odpisi vrednosti

3.288.977

3.196.274

3.518.708

3.429.237

Amortizacija osnovnih sredstev

3.147.609

3.163.272

3.451.590

3.385.098

Amortizacija naložbenih nepremičnin

86.153

0

86.153

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev

36.209

2.945

36.724

3.042

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

19.005

30.057

30.394

41.097

8.1.2.4 Drugi poslovni odhodki
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Drugi stroški

1.794.073

1.281.391

1.808.249

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela

1.545.366

715.425

1.555.398

721.247

107.180

270.332

107.911

231.268

Izdatki za varstvo okolja
Nagrade in štipendije dijakom in študentom
Drugi stroški

1.249.025

1.545

6.768

1.671

6.836

139.981

288.866

143.269

289.674
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8.1.2.5 Dolgoroène rezervacije
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Dolgoročne rezervacije

315.797

0

354.234

0

Rezervacije za škode

268.797

0

268.797

0

47.000

0

85.437

0

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Stanje in gibanje dolgoročnih rezervacij je razkrito v točki 8.2.4.

8.1.3 Finančni prihodki
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Finančni prihodki skupaj

1.838.190

1.936.907

1.461.422

2.259.335

1. Finančni prihodki iz deležev

1.399.645

1.288.460

901.117

1.559.999

0

0

0

0

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih

929.984

465.725

431.453

239.279

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

1.189.142

Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v Skupini

383.645

691.157

383.646

Finančni prihodki iz drugih naložb

86.016

131.578

86.018

131.578

2. Finančni prihodki iz danih posojil

333.453

437.758

449.871

417.271

Finančni prihodki iz danih posojil družbam v Skupini
Finančni prihodki iz danih posojil drugim
3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

0

0

116.418

0

333.453

437.758

333.453

417.271

105.092

210.689

110.434

282.065

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini

0

0

0

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do pridruženih družb

0

0

0

0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

32.141

24.988

35.192

30.316

Pozitivne tečajne razlike

72.952

185.701

75.242

251.749

Finanèni prihodki
Finančni prihodki v Skupini Luka Koper so v letu 2006 dosegli 1.461.422 tisoč
SIT. Glavnino predstavljajo finančni prihodki matične družbe, ki so povečani
za izplačane dividende pridruženih družb Intereurope, d.d., in deleža v
dobičku družbe Adriafin, d.o.o., v skupnem znesku 929.984 tisoč SIT.
Prihodki iz danih posojil so se v letu 2006 znižali za 18% in dosegli
333.453 tisoč SIT. Razlog je bil predvsem v bistvenem znižanju
tovrstnih naložb in vsesplošnem trendu zniževanja obrestnih mer.
Naložbena politika
V letu 2007 ne načrtujemo večjih aktivnosti na področju plasiranja
finančnih presežkov, saj bomo le-te usmerjali v razvoj in podporo
osnovne poslovne dejavnosti ter v ambiciozno zastavljena investicijska
vlaganja. Glede na potrebe po finančnih sredstvih in ob upoštevanju
tržnih razmer se bomo v letu 2007 odločali o morebitnih prodajah
nekaterih finančnih naložb.
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8.1.4 Finančni odhodki
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006
Finančni odhodki skupaj

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

460.212

735.168

501.249

830.401

20.058

294.670

22.190

294.670

267.797

256.505

299.852

239.640

Finančni odhodki iz posojil do podjetij v Skupini

1.693

32.823

0

0

Finančni odhodki iz posojil do pridruženih družb

1.029

5.835

1.029

5.835

265.039

216.393

265.246

222.779

36

1.454

36

1.454

0

0

33.541

9.572

1. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
2. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih obveznic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
3. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

172.357

183.993

179.206

296.091

Finančni odhodki do podjetij v Skupini

0

0

0

0

Finančni odhodki do dobaviteljev in meničnih obveznosti

0

0

0

0

15.686

787

15.693

795

156.671

183.206

163.513

295.296

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Negativne tečajne razlike

Finančni odhodki v Skupini Luka Koper so v letu 2006 znašali 501.248
tisoč SIT. Pretežni del le-teh je ustvarila družba Luka Koper, d.d.
Skupni znesek finančnih odhodkov, ki je znašal 460.212 tisoč SIT, je
v letu 2006 za 37,4% nižji kot v predhodnem poslovnem letu. Največji
vpliv na tako znižanje je imelo oblikovanje slabitev finančnih naložb v
letu 2005, saj je tak odmik skoraj v celoti rezultat dejstva, da nobena
finančna naložba ni kazala znakov slabitve. Za dobre 4% so bili višji
odhodki iz finančnih obveznosti in so dosegli 267.797 tisoč SIT.

8.1.5 Celotni poslovni izid
Celotni poslovni izid, ki je v Luki Koper, d.d., znašal 5.377.244 tisoč SIT,
je v primerjavi z letom 2005 višji za 5,5%. Za 3% je višji poslovni izid iz
poslovanja.
Celotni poslovni izid Skupine Luke Koper, ki je znašal 5.609.153 tisoč
SIT, pa izkazuje znižanje v primerjavi z letom 2005 za 3,6%, predvsem
zaradi nižjih finančnih prihodkov iz naslova dobičkov pridruženih
družb v letu 2006 in zaradi izplačila dividend ter deležev iz dobičkov
pridruženih družb. Le-te so povečale finančne prihodke že v matični
družbi, kar je skladno s kapitalsko metodo vrednotenja naložb v
pridružena in skupaj obvladovana podjetja.

8.1.6 Davek od dobička
Pri obračunu davka od dobička smo v vseh družbah v Skupini
upoštevali Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, v Luki Koper, d.d.,
pa tudi Zakon o ekonomskih conah, ki omogoča uveljavljanje davčnih
ugodnosti glede na investiranja v osnovna sredstva, namenjena razvoju
in širitvi dejavnosti v ekonomski coni. Višina davčnih ugodnosti iz tega
naslova za leto 2006 je razvidna iz odločbe davčnega organa.
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Skupina Luka Koper

Obračun davka od dohodka pravnih oseb

9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki

2.607.808

16. Osnova za davek (25%)

Odloženi davki

Efektivna davčna stopnja

56.287

12,1

651.952

2.476.307

17. Davek od dobička

5.084.115

15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave

0

5.084.115

13. Davčna osnova

12. Povečanje davčne osnove

18.688.247

133.250

7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje

8. Davčno priznani odhodki

1.128.328

19.683.325

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje

23.772.363

5. Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih

0

1.290.610

25.062.973

4. Davčno priznani prihodki

3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje

(za dejavnost v
coni)

79.992

19,4

989.004

3.956.016

1.395.463

5.351.479

2.877

5.348.603

16.836.179

5.804

702.425

17.532.800

22.184.782

19.712

465.723

22.630.793

2005

Luka Koper, d.d.
2006

2.376

11

35.483

141.933

232.114

374.047

0

374.047

1.185.573

13.563

65.878

1.237.888

1.559.620

0

0

1.559.620

2006

0

0

0

0

232.551

232.551

0

232.551

1.099.000

0

34.513

1.133.513

1.331.551

0

0

1.331.551

2005

Luka Koper INPO, d.o.o.

229

23,5

5.937

23.750

6.109

29.859

2.026

27.834

204.744

0

2.581

207.325

232.578

0

18

232.596

2006

271

14,5

2.201

8.805

10.046

18.851

0

18.851

140.528

0

3.717

144.245

159.379

0

0

159.379

2005

Luka Koper Pristan, d.o.o.

2.202

4,1

15.714

62.857

345.224

408.081

56

408.025

582.063

0

25.387

607.450

990.087

0

2.927

993.014

2.039

38

87.799

351.197

410

351.607

110.740

240.867

595.008

0

9.897

604.905

835.875

0

0

835.875

2005

Adria-Tow, d.o.o.
2006

Obračun davka od dobička

1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih

Št. v
obr.

(V 000 SIT)
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8.1.6.1 Odloženi davki
Odloženi davki, kot sredstvo za računovodsko pripoznavanje
davčnih učinkov med računovodskim in obdavčljivim dobičkom, so
znašali 61.094 tisoč SIT. Nastali so iz začasnih razlik zaradi davčno
nepriznanih odhodkov iz naslova popravkov vrednosti terjatev,
oblikovanja dolgoročnih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in
jubilejne nagrade in povečujejo čisti poslovni izid.

8.1.7 Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid Luke Koper, d.d., je znašal 4.781.579 tisoč SIT in je za
14% višji kot v letu 2005. Razlog povečanja so boljši rezultati poslovanja
in nižja efektivna davčna stopnja, ki je bila v letu 2005 19,4%, v letu
2006 pa 12,1% zaradi uveljavljenih davčnih ugodnosti za investicije v
ekonomski coni.
Čisti poslovni izid Skupine je zaradi nižjih efektivnih davčnih stopenj
tako pri matičnem podjetju kot v odvisni družbi Adria-Tow (4%), ki je
intenzivneje investirala v opremo in uveljavila davčne olajšave, višji za
0,7% kot v letu 2005.

8.1.8 Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico
Cilj informacije je podati merilo za delež vsake navadne delnice
v uspešnosti podjetja, prilagojene za učinek vseh popravljalnih
možnostnih navadnih delnic.
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
2006

Skupina Luka Koper
2005

2006

2005

Čisti poslovni izid

4.329.784

3.737.186

4.323.338

4.290.686

Povprečno število navadnih delnic

7.140.000

7.140.000

7.140.000

7.140.000

606,41

523,42

605.51

600,94

4.781.579

4.188.981

4.775.134

4.742.482

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

341,54

299.21

341,08

338,75

Osnovni čisti dobiček na delnico
Čisti poslovni izid
Povprečno število vseh delnic
Popravljen čisti dobiček na delnico

Pri izračunu osnovnega čistega dobička na delnico smo v števcu
upoštevali čisti poslovni izid, zmanjšan za znesek predvidenih fiksnih
in variabilnih dividend, namenjenih izplačilu lastnikom prednostnih
delnic, v imenovalcu pa izkazujemo povprečno število navadnih delnic.
Pri izračunu popravljenega čistega dobička na delnico smo v števcu
uporabili ustvarjeni čisti dobiček, v imenovalcu pa povprečno število
vseh delnic. Izračun je zgolj informativne narave in predvideva
zamenljivost prednostnih delnic v navadne v razmerju 1:1.
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8.2 Razkritja izkaza bilance stanja
8.2.1 Dolgoročna sredstva
8.2.1.1 Neopredmetena dolgoroèna sredstva

(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

I. Neopredmetena sredstva

155.430

261.763

155.664

261.983

3. Dolgoročne premoženjske pravice

155.430

261.763

155.664

261.983

Dobe koristnosti neopredmetenih osnovnih sredstev, ki jih vodimo v
poslovnih knjigah, so končne. Uporabljamo 10% amortizacijsko stopnjo
in metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Neopredmetenih
osnovnih sredstev v letu 2006 nismo slabili. Njihovo gibanje in
popravke vrednosti prikazujemo v priloženi preglednici za leto 2006 ter
primerjalno za leto 2005.
8.2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

II. Opredmetena osnovna sredstva

35.772.712

33.713.737

39.128.392

35.452.992

1. Zemljišča in zgradbe

26.189.103

26.663.669

26.918.593

27.407.022

465.863

425.739

465.863

425.739

25.723.240

26.237.930

26.452.730

26.981.283

7.164.623

6.273.930

9.788.413

7.266.372

12.343

10.742

14.743

13.142

2.406.643

765.390

2.406.643

766.456

a. Zemljišča
b. Zgradbe
2. Naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo

Skupina Luka Koper izkazuje v knjigah opredmetena osnovna sredstva
po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in oslabitve.
Amortizacijskih stopenj v letu 2006, glede na leto 2005, nismo spreminjali.
Ravno tako nobena družba v tem letu ni slabila vrednosti osnovnih sredstev.
Preverili smo, ali obstajajo znaki za odpravo slabitev tistih osnovnih
sredstev, ki smo jih v letu 2002 slabili, in izračuni kažejo, da ni razlogov za
odpravo slabitve.
V Skupini uporabljamo metodo enakomernega časovnega amortiziranja, za
katero so značilni stalni zneski amortizacije v vsej dobi koristnosti sredstva.
Odvisna družba Adria-Tow ima zastavljeno osnovno sredstvo (vlačilec) v
Luki Koper, d.d., kot jamstvo za dolgove iz najetega posojila. Drugih zastav
osnovnih sredstev Skupina nima.
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Na dan 31.12.2006 smo izkazovali v Skupini Luka Koper še 854.300
tisoč SIT obveznosti za nakup osnovnih sredstev.
Ker še ni bila sklenjena koncesijska pogodba za upravljanje, vodenje,
razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, Luka Koper
uporablja operativne obale in zemljišča na osnovi najemne pogodbe
iz leta 2000. Skladno s Pomorskim zakonikom je podjetje dolžno
pristaniško infrastrukturo namensko uporabljati in le-ta ne more biti
del stečajne mase.
Luka Koper, d.d., je v letu 2006 investirala v pristaniško infrastrukturo
509 milijonov SIT.
8.2.1.3 Naložbene nepremiènine
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

III. Naložbene nepremičnine

1.881.932

1.922.817

1.881.932

1.922.817

1. Naložbene nepremičnine

1.881.932

1.922.817

1.881.932

1.922.817

Med naložbene nepremičnine smo uvrstili vse tiste objekte, ki jih
dajemo v poslovni najem. Lastniškost sredstev preverjamo vsako
trimesečje. Prihodki od najemnin so v letu 2006 znašali 597.609 tisoč
SIT.
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80.518

Prenos na naložbene nepremičnine
iz konta prodaje

Stanje 31. december 2006

odprave oslabitve

oslabitve

Prevrednotenje zaradi:

3.240.123

-38.741

Prenos na konto prodaje

Prenos na zemljišča

3.198.222

Prenos med naložbene
nepremičnine

465.863

51.458.100

-40.124

-80.518

-55.763

-3.194.390

-144.307

1.429.016

53.185.712

Zmanjšanja

40.124

425.739

Zgradbe

358.474

124

Zemljišča

Prenos iz neopredmetenih osnovnih
sredstev

Povečanja

Stanje 1. januar 2006

Naložbene
nepremičnine

32.943.543

-240.236

-226.045

2.126.535

31.283.289

Proizvajalna
oprema in
drobni inventar

2.406.643

-3.832

-2.484.381

4.129.466

765.390

Opredmetena osnovna
sredstva v
pridobivanju

90.514.272

0

0

-334.740

0

-2.854.733

358.474

7.685.141

85.660.130

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

2.680.280

-143.304

48

2.823.536

Neopredmetena olgoročna
sredstva

0

-215.170

215.170

Vlaganja v
tuja osnovna
sredstva

39.550

31.664

7.886

Neopredmetena osnovna
sredstva, ki se
pridobivajo

2.719.830

-358.474

31.712

3.046.592

Skupaj
neopredmetena osnovna
sredstva

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev v Luki Koper, d.d., za leto 2006

Nabavna vrednost

(V 000 SIT)
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71.609

Prenos na naložbene nepremičnine
iz konta prodaje

Stanje 31. december 2006

Stanje 1. januar 2006

Neodpisana vrednost

Stanje 31. december 2006

oslabitve

1.881.932

1.358.191

-17.082

Prenos na konto prodaje

Prevrednotenje zaradi:

1.217.511

86.153

0

Naložbene
nepremičnine

Prenos med naložbene
nepremičnine

Zmanjšanja

Amortizacija tekočega leta

Prenos iz neopredmetenih osnovnih
sredstev

Povečanje

Stanje 1. januar 2006

Popravek vrednosti

(V 000 SIT)

465.863

425.739

Zemljišča

25.723.239

28.088.328

25.734.861

-71.609

-52.844

-1.216.731

-98.520

1.787.421

289.760

25.097.384

Zgradbe

7.176.966

6.284.679

25.766.577

-221.978

-780

-227.713

1.218.438

24.998.610

Proizvajalna
oprema in
drobni inventar

2.406.643

765.390

Opredmetena osnovna
sredstva v
pridobivanju

37.654.643

35.564.136

52.859.629

0

-291.904

0

-326.233

3.092.012

289.760

0

50.095.994

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

115.880

232.989

2.564.400

141.751

-167.898

2.590.547

Neopredmetena dolgoročna
sredstva

0

93.308

0

-121.862

121.862

Vlaganja v
tuja osnovna
sredstva

39.550

7.886

Neopredmetena osnovna
sredstva, ki se
pridobivajo

155.430

334.183

2.564.400

141.751

-289.760

2.712.409

Skupaj
neopredmetena osnovna
sredstva
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80.518

Prenos na naložbene nepremičnine
iz konta prodaje

Stanje 31. december 2006

odprave oslabitve

oslabitve

Prevrednotenje zaradi:

3.240.123

-38.741

Prenos na konto prodaje

Prenos na zemljišča

3.198.222

Prenos med naložbene
nepremičnine

465.863

52.377.446

-40.124

-80.518

-55.763

-3.194.390

-144.307

1.442.589

53.899.913

Zmanjšanja

40.124

425.739

Zgradbe

550.046

124

Zemljišča

Prenos iz neopredmetenih osnovnih
sredstev

Povečanja

Stanje 1. januar 2006

Naložbene
nepremičnine

36.741.525

-240.236

-323.901

3.952.626

33.353.036

Proizvajalna
oprema in
drobni inventar

2.406.643

-3.832

-2.485.447

4.129.466

766.456

Opredmetena osnovna
sredstva v
pridobivanju

95.231.600

-40.124

0

-334.740

0

-2.953.655

550.046

9.564.929

88.445.144

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

2.680.872

-143.304

167

2.824.009

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva

0

-215.170

-191.572

575

406.167

Vlaganja v
tuja osnovna
sredstva

39.550

31.664

7.886

Neopredmetena osnovna
sredstva, ki se
pridobivajo

2.720.422

-358.474

-191.572

32.406

3.238.062

Skupaj
neopredmetena osnovna
sredstva

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev v Skupini Luka Koper za leto 2006

Nabavna vrednost

(V 000 SIT)
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71.609

Prenos na naložbe
iz konta prodaje

Stanje 31. december 2006

Stanje 1. januar 2006

Neodpisana vrednost

Stanje 31. december 2006

oslabitve

1.881.932

1.358.191

-17.082

Prenos na konto prodaje

Prevrednotenje zaradi:

1.217.511

Prenos med naložbene
nepremičnine

Zmanjšanja

425.739
465.863

26.452.730

28.715.470

25.924.716

-71.609

-52.844

-1.216.731

-98.520

368.197

25.184.443

Zgradbe

1.811.780

86.153

Zemljišča

Prenos iz neopredmetenih

0

Naložbene
nepremičnine

Amortizacija tekočega leta

Povečanje

Stanje 1. januar 2006

Popravek vrednosti

(V 000 SIT)

9.803.157

7.278.515

26.938.368

-221.978

-780

-321.542

1.408.147

26.074.521

Proizvajalna
oprema in
drobni inventar

2.406.643

766.456

Opredmetena osnovna
sredstva v
pridobivanju

41.010.325

37.186.180

54.221.275

0

-291.904

0

-420.062

3.306.080

368.197

0

51.258.964

Skupaj
opredmetena
osnovna
sredstva

116.113

89.905

2.564.759

141.857

-167.898

2.590.800

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva

0

352.823

0

3.652

-200.300

196.648

Vlaganja v
tuja osnovna
sredstva

39.550

7.886

Neopredmetena osnovna
sredstva, ki se
pridobivajo

155.663

450.614

2.564.759

145.509

-368.198

2.787.448

Skupaj
neopredmetena osnovna
sredstva
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425.739

425.739

Stanje 1. januar 2005

Stanje 31. december 2005

Neodpisana vrednost

Stanje 31. december 2005

oslabitve

okrepitve

Prevrednotenje zaradi:

28.088.328

26.550.268

25.097.384

-764.681

Zmanjšanja

24.065.059

53.185.712

1.797.006

425.739

Amortizacija tekočega leta

Stanje 1. januar 2005

Popravek vrednosti

Stanje 31. december 2005

odprave oslabitve

okrepitve

oslabitve

Prevrednotenje zaradi:

-1.196.153

Zmanjšanja

50.615.327
3.766.538

425.739

Zgradbe

Povečanja

Stanje 1. januar 2005

Zemljišča

6.284.679

5.209.306

24.998.610

-35.846

1.160.659

23.873.797

31.283.289

-40.918

2.241.104

29.083.103

765.390

2.453.079

765.390

-5.480.000

3.792.311

2.453.079

35.564.136

34.638.392

50.095.994

-800.527

2.957.665

47.938.856

85.660.130

-6.717.071

9.799.953

82.577.248

Proizvajalna
Opredmetena
Skupaj
oprema in drobni osnovna sredstva
opredmetena
inventar
v pridobivanju
osnovna sredstva

232.989

428.743

2.590.547

205.607

2.384.940

2.823.536

9.853

2.813.683

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva

93.308

93.308

121.862

121.862

215.170

215,170

Vlaganja v tuja
osnovna sredstva

7.886

88.579

7.886

-105.371

24.678

88.579

Neopredmetena osnovna
sredstva, ki se
pridobivajo

334.183

610.630

2.712.409

205.607

2.506.802

3.046.592

-105.371

34.531

3.117.432

Skupaj
neopredmetena
osnovna sredstva

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev za Luko Koper, d.d., za leto 2005

Nabavna vrednost

(V 000 SIT)
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Stanje 31. december 2005

Stanje 1. januar 2005

Neodpisana vrednost

Stanje 31. december 2005

oslabitve

Prevrednotenje - okrepitve

425.739

28.904.101

27.435.721

25.513.633

-764.681

Zmanjšanja

24.442.065

54.417.734

1.836.249

425.739

425.739

Amortizacija tekočega leta

Stanje 1. januar 2005

Popravek vrednosti

Stanje 31. december 2005

odprave oslabitve

okrepitve

oslabitve

Prevrednotenje zaradi:

-1.196.153

Zmanjšanja

51.846.136
3.767.751

425.739

Zgradbe

Povečanja

Stanje 1. januar 2005

Zemljišča

7.279.514

6.263.498

26.074.521

-37.449

1.343.146

24.768.824

33.354.035

-42.861

2.365.266

31.031.630

Proizvajalna
oprema in drobni
inventar

766.456

2.732.043

766.456

-5.783.860

3.818.273

2.732.043

Investicije v teku

37.375.810

36.857.001

51.588.154

-802.130

3.179.395

49.210.889

88.963.964

-7.022.874

9.951.290

86.035.548

Skupaj
opredmetena
osnovna sredstva

254.097

418.296

2.458.258

205.702

2.252.556

2.712.355

41.503

2.670.852

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva

7.886

88.579

7.886

-105.371

24.678

88.579

Neopredmetena
osnovna sredstva,
ki se pridobivajo

261.983

506.872

2.458.258

205.702

2.252.556

2.720.241

-105.371

66.181

2.759.431

Skupaj
neopredmetena
osnovna sredstva

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev za Skupino Luka Koper za leto 2005

Nabavna vrednost

(V 000 SIT)

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

117

5/29/07 8:59:09 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

8.2.1.4 Dolgoroène finanène naložbe
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
IV. Dolgoročne finančne naložbe

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

35.631.571

26.128.054

36.930.479

26.284.082

33.082.751

24.047.738

32.810.672

24.201.039

1.008.509

1.008.509

0

0

13.422.575

12.653.165

14.159.004

13.814.975

Druge delnice in deleži

18.651.667

10.386.064

18.651.668

10.386.064

a. Druge delnice in deleži po pošteni vrednosti

12.430.190

4.175.332

12.430.190

4.175.332

b. Druge delnice in deleži po nabavni vrednosti

6.221.478

6.210.732

6.221.478

6.210.732

2.548.820

2.080.316

4.119.807

2.083.043

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Deleži v podjetjih v Skupini
Deleži v pridruženih podjetjih

2. Dolgoročna posojila

Finanène naložbe
Na zadnji dan poslovnega leta 2006 so dolgoročne finančne naložbe
v Skupini Luka Koper znašale 36,9 milijarde SIT. Glavnina teh naložb
je v lasti matične družbe in na dan 31.12.2006 znašajo 35,6 milijarde
SIT, kar v strukturi sredstev predstavlja 43,6%. Sestavljajo jih
naložbe v odvisne in pridružene družbe ter druge naložbe v tržne in
netržne finančne naložbe. Povečanje dolgoročnih finančnih naložb
lahko skoraj v celoti pripišemo povečanju njihove poštene vrednosti.
Največjo spremembo med dolgoročnimi naložbami pomenita naložbi
v pridruženo družbo Adriafin, d.o.o., v kateri smo svoj lastniški delež z
39,44% povečali na 50%, in v družbo Kopinvest Netherlands B.V., kjer
smo svoj lastniški delež s 25% povečali na 50%.

milijarde SIT. Za 53.136 prosto prenosljivih delnic Banke Koper, d.d.,
razpolagamo s prodajno opcijo. Knjigovodska vrednost delnic v naših
poslovnih knjigah je nižja od vrednosti le-teh po opcijski pogodbi.
Ob vstopu banke Sanpaolo IMI v lastništvo Banke Koper d.d., je bil leta
2002 sklenjen delničarski sporazum, ki je med drugim Luki Koper,
d.d., zagotavljal možnost uveljavitve prodajne opcije, Sanpaolo IMI
pa nakupne opcije za vseh 53.136 delnic v njeni lasti. V delničarskem
sporazumu je bil opredeljen tudi način izračunavanja vrednosti opcij;
izhodišče je bila cena iz javne ponudbe za odkup delnic Banke Koper,
d.d., iz leta 2001. Veljavnost prodajne in nakupne opcije se je iztekla
30.7.2006.

Računovodski izkazi pridruženih podjetij so izdelani na isti datum,
kot je poročevalsko obdobje Skupine Luke Koper. V izkazih Skupine
so obračunani po kapitalski metodi in so razvrščeni med dolgoročna
sredstva. Knjigovodska vrednost teh naložb znaša 14.159.004 tisoč SIT.
Pri naložbi v pridruženo podjetje Intereuropa, d.d., katerega delnice
kotirajo na borzi, je njihova borzna cena na dan 31.12.2006 znašala
6.114,20 SIT na delnico. Naložbo vodimo v knjigah po nabavni vrednosti
in sprotno ugotavljamo, če obstajajo nepristranski dokazi, da je
naložba morda oslabljena. Teh dokazov na dan bilance stanja nismo
zaznali in zato tudi naložbe nismo prevrednotovali.

Z namenom ureditve razmerij med večinskimi lastniki Banke Koper
(Luka Koper, Istrabenz, Intereuropa, Sanpaolo IMI) za obdobje po
30.7.2006 je bil julija 2006 sklenjen nov delničarski sporazum, ki je
podaljšal veljavnost bistvenih sestavin dosedanjega sporazuma še za
obdobje petih let: ohranitev lastniških deležev največjih slovenskih
delničarjev in ohranitev sedanjega načina način vodenja in upravljanja
banke. Novi sporazum podaljšuje tudi veljavnost prodajne opcije
slovenskih delničarjev in nakupne opcije skupine Sanpaolo IMI za
obdobje prihodnjih petih let (do 30.1.2011), z možnostjo podaljšanja.
Nadzorni svet Luke Koper, d.d., še ni razpravljal o možnosti
uveljavljanja prodajne opcije za delnice Banke Koper, d.d.

Pretežni del naložb v druge dolgoročne deleže predstavljajo delnice,
ki kotirajo na borzi. Med njimi so najpomembnejše delnice družb
Krka, Gorenje, Telekom in Petrol. Uvrstili smo jih v skupino za prodajo
razpoložljivih finančnih naložb, katerih učinki vrednotenja povečujejo
presežek iz prevrednotenja kot posebno sestavino kapitala. Naložbe v
druge delnice in deleže so znašale 18,6 milijarde SIT. Med njimi je bilo
12,4 milijarde SIT naložb ovrednotenih po pošteni vrednosti. Razliko v
znesku 6,2 milijarde SIT predstavljajo naložbe, ki jih zaradi odsotnosti
poštene vrednosti merimo po nabavni vrednosti. Največji delež med
slednjimi predstavlja naložba v delnice Banke Koper, d.d., ki znaša 5,6

Dolgoroèna posojila
Dolgoročno dana posojila v Skupini Luka Koper so na dan 31.12.2006
znašala 4.119.807 tisoč SIT.
Glavnino predstavljajo naložbe v vrednostne papirje s fiksnim donosom
različnih izdajateljev – višina variabilne obrestne mere znaša od
euribor6m + 1,05% do euribor6m + 2%, višina fiksne (letne) obrestne
mere pa od 4,00% do 6,25%.
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Preostali znesek v višini 253 milijonov SIT predstavljajo odobrena
stanovanjska posojila zaposlenim v Luki Koper, d.d., in hčerinskih
družbah. Slednja so zaposlenim odobrena kot kadrovska pomoč
pri reševanju stanovanjskega problema. Odobrena so v skladu s
stanovanjskim pravilnikom Skupine Luka Koper, z nominalno obrestno
mero v višini 6% p.a. V letu 2006 se je zaradi odplačil znesek odobrenih
posojil znižal za 68 milijonov SIT.
Drugih posojil in poroštev družba v letu 2006 ni odobrila.
8.2.1.5 Dolgoroène poslovne terjatve
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
V. Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

2.811

2.804

2.811

2.804

2.811

2.804

2.811

2.804

8.2.1.6 Odložene terjatve za davek
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
VI. Odložene terjatve za davek

Skupina Luka Koper

31.12.2005

216.739

160.453

31.12.2006

31.12.2005

241.340

0

8.2.2 Kratkoročna sredstva
8.2.2.1 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
V tej kategoriji izkazujemo tista osnovna sredstva, ki jih namerava
družba prodati skladno s sklepom uprave. Izkazujemo jih po
knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2006 v višini 29.977 tisoč SIT.
8.2.2.2 Zaloge
Zaloge vodimo samo v odvisni družbi Luka Koper Pristan, d.o.o, ki se
ukvarja z gostinsko in hotelsko dejavnostjo. Družba nima zastavljenih
zalog kot jamstva za obveznosti, zalog tudi ni odpisovala.
8.2.2.3 Kratkoroène finanène naložbe
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

2.693.047

8.291.049

3.911.124

9.447.302

0

4.188.049

0

4.189.826

2.693.047

4.103.000

3.911.124

5.257.476
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Kratkoročne finančne naložbe Skupine Luka Koper so dosegle na
zadnji dan poslovnega leta 2006 višino 3.911.124 tisoč SIT. Največji
delež le-teh predstavljajo kratkoročne finančne naložbe matične
družbe, ki so na dan 31.12.2006 znašale 2.693.047 tisoč SIT in imajo
vse pojavno obliko kratkoročnih posojil. Od tega znašajo kratkoročni
depoziti bankam 2.554 milijonov SIT, kratkoročna posojila drugim
pa 138,9 milijonov SIT. Skupni znesek kratkoročnih finančnih naložb
se je v letu 2006 znižal za 5,8 milijarde SIT, kar predstavlja znižanje
za 68,5%. Razlogi za znižanje so v zapadlosti nekaterih depozitov, v
večji meri pa v prenosu finančnih naložb v enote premoženja različnih
vzajemnih skladov med dolgoročne finančne naložbe, razpoložljive za
prodajo, saj se je njihova narava izkazala za dolgoročno.
Obrestne mere so se v letu 2006 pri bančnih depozitih gibale od 3,20%
p.a. do 4,10% p.a.; pri prenosljivih certificiranih bančnih depozitih
so se nominalne obrestne mere gibale od 3,50% p.a. do 4,40% p.a.,
variabilne pa od TOM + 0,55% do TOM + 1,90%.
8.2.2.4 Kratkoroène poslovne terjatve
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
b. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v državi
Popravek vrednosti
2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v Skupini
3. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
4. Dani predujmi za obratna sredstva
5. Kratkoročne poslovne terjatve do izvoznikov
Popravek vrednosti
6. Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Popravek vrednosti
7. Terjatve za vstopni DDV

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

5.031.108

4.308.620

5.351.525

4.486.393

881.665

804.460

1.034.009

842.542

-72.377

-65.924

-87.401

-71.212

18.982

6.592

0

0

1.393.913

1.264.629

1.419.840

1.267.572

59.668

128.272

59.693

128.272

1.420.038

1.520.990

1.506.888

1.640.403

-18.732

-19.603

-18.732

-19.603

6.976

13.777

9.043

15.957

-346

-2.332

-636

-2.572

85.357

67.459

96.504

304.919

8. Ostale kratkoročne terjatve

406.896

363.671

414.420

373.932

9. Terjatve za davek in trošarino

849.068

226.629

916.625

2.183

Skupina Luka Koper ima pri večini terjatev do kupcev možnost
uveljavljati zakonite zastavne pravice na uskladiščenem blagu, ki je v
njeni posesti, v skladu s 167. členom Stvarnopravnega zakonika.
Skupina Luka Koper nima nobenih terjatev do članov uprav in
nadzornega sveta.
Za odprte terjatve, ki so zapadle nad 365 dni, smo že v preteklosti v
večini primerov oblikovali popravke terjatev, in to v primerih, ko je
terjatev sporna (stečaj, prisilna poravnava...).

120

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 120
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:09 AM

Luka Koper, d.d. • Letno poroËilo 2006 • RaËunovodsko poroËilo

Starostna struktura terjatev
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
Zapadlost

31.12.2006

0-90 dni

Odvisne družbe skupaj

31.12.2005

31.12.2006

Delež v skupini
(v %)

31.12.2005

3.584.000

3.077.938

359.778

235.533

96,07

91-180 dni

22.325

66.277

3.520

3.643

0,63

181-365 dni

26.178

384.584

8.259

1.558

0,84

Nad 365 dni

92.773

78.797

8.072

5.362

2,46

Popravki vrednosti terjatev

91.456

87.860

15.314

5.362

Skupaj terjatve do kupcev

3.725.276

3.607.596

379.629

246.096

Pregled gibanja popravkov terjatev do kupcev v letu 2006
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
Popravek vrednosti terjatev na dan 1.1.2006

Luka Koper INPO,
d.o.o.

Luka Koper
Pristan, d.o.o.

Adria – Tow, d.o.o.

87.859

267

3.972

1.123

-odpisi med letom

3.479

0

1.319

0

-plačila med letom

11.929

-79

19

0

+dodatno povečanje popravka vrednosti

19.006

9.977

1.391

0

91.456

10.166

4.025

1.123

Končno stanje 31.12.2006

8.2.2.5 Denarna sredstva
Denarna sredstva so na dan 31.12.2006 znašala 148.944 tisoč SIT,
predstavljajo pa knjižni denar in kratkoročne depozite v bankah z
zapadlostjo v plačilo največ 3 mesecev. Skupina nima dogovorjenih
samodejnih zadolžitev na tekočih računih pri bankah. Za dnevne
presežke denarnih sredstev na TRR imajo družbe v Skupini Luka Koper
sklenjene pogodbe s poslovno banko pogodbe o okvirnem depozitu in
pogodbo o prenosu presežkov. Tako zagotavljamo optimalno tekočo
likvidnost poslovanja.
8.2.2.6 Aktivne èasovne razmejitve
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

C. Aktivne časovne razmejitve

20.306

12.991

21.806

18.827

Zavarovalne premije

15.362

9.773

16.345

10.782

4.944

3.218

5.461

8.045

Kratkoročno odloženi drugi stroški

8.2.2.7 Zunajbilanèna evidenca
Družba Luka Koper, d.d., in odvisna družba Adria-Tow, d.o.o., izkazujeta
na zunajbilančnih kontih tiste postavke, ki ne izpolnjujejo pogojev
za bilančno pripoznanje; gre za dana in prejeta finančna poroštva.
Pogodbe so sklenjene v obliki finančnih garancij in dokumentarnih

akreditivov. Na zunajbilančnih kontih je izkazana poštena vrednost
potencialnih obveznosti in terjatev. Zunajbilančna sredstva in
obveznosti v letu 2006 izkazujejo skupno vrednost terjatev in
obveznosti, v letu 2005 pa smo izkazovali samo obveznosti.
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(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Adria-Tow, d.o.o.

31.12.2005

Zunajbilančna sredstva in obveznosti skupaj

3.499.980

1.807.966

Obveznost za dano garancijo za prejeto posojilo odvisne družbe Adria-Tow

1.256.830

428.185

Obveznost za dano garancijo za prejeto posojilo pridružene družbe Adriafin
Obveznost za dano garancijo Ministrstvu za finance
Obveznost za dano garancijo Termoelektrarni Ljubljana
Obveznost za odprte akreditive dobaviteljem

0

236.281

175.000

320.000

0

62.098

113.389

62.212

0

500.000

199.190

199.190

31.12.2006

Zastava osnovnega sredstva (vlačilec)
Zastava depozitov
Obveznosti Centroprom
*Prejeta garancija in zastavna pravica nad osnovnim sredstvom

31.12.2005

1.256.830

428.185

1.256.830

428.185

1.256.830

*Druge prejete garancije

299.550

*Terjatve Centroprom

199.190

8.2.3 Kapital
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
A. Kapital
Kapital - večinski lastnik
I. Vpoklicani kapital

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

68.380.821

62.894.204

70.666.768

68.380.821

62.894.204

70.200.846

64.927.326
64.647.429

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

1. Osnovni kapital

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

II. Kapitalske rezerve

21.462.806

21.462.806

21.462.806

21.462.806

III. Rezerve iz dobička

24.250.484

22.167.891

24.274.211

22.190.639

4.496.872

4.496.872

4.520.599

4.519.621

19.753.612

17.671.019

19.753.612

17.671.018

IV. Preneseni čisti poslovni izid

1.438.668

1.344.177

3.242.388

2.521.152

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta

2.390.789

2.094.490

2.383.367

2.647.992

4.838.074

1.824.840

4.838.074

1.824.840

-1.445.139

-608.279

-1.445.139

-608.279

6.283.213

2.433.119

6.283.213

2.433.119

0

0

465.922

279.897

11.933

11.933

1. Zakonske rezerve
3. Druge rezerve iz dobička

VII. Presežek iz prevrednotenja
Prevrednotenje za odloženi davek
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
II. Kapital - manjšinski lastnik
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve

6.147

189

Rezerve iz dobička - zakonske

1.193

1.193

188.018

92.531

72.605

95.488

186.026

72.605

0

5.958

Druge rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih let
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Presežek iz prevrednotenja
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V osnovnem kapitalu matične družbe Luka Koper, d.d., je 14.000.000 delnic
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Od tega je 7.140.000 navadnih imenskih
delnic, ki so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev,
in 6.860.000 prednostnih participativnih delnic, ki so v izključni lasti Republike
Slovenije. Slednje imajo omejene glasovalne pravice ter fiksen in variabilen
del donosa. Vse v zvezi z lastniško strukturo, gibanjem in dividendno politiko
podjetja je razkrito v poslovnem poročilu Skupine Luka Koper.
Kapitalske rezerve izkazujemo v zneskih, ki so nastali z odpravo splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
V Skupini imajo oblikovane zakonske rezerve najmanj v višini 10% osnovnega
kapitala matična družba, Luka Koper INPO, d.o.o., in Adria-Tow, d.o.o.
Odvisna družba Luka Koper Pristan, d.o.o., še ni oblikovala takih rezerv. Ker
pa je ta družba izkazala čisti dobiček, je odvedla 5% zneska čistega dobička
v zakonske rezerve. Gibanje kapitala med letom je razkrito v izkazu gibanja
kapitala na straneh od 84 do 87 tega poročila.

Kapital je sestavljen iz naslednjih postavk:
1. Večinski lastnik
70.666.768 tisoč SIT
2. Manjšinski lastnik
465.922 tisoč SIT
Kosovne delnice in deleži v evrih (1.1.2007)
Luka Koper, d.d., se je zaradi prehoda na evro izognila občutni spremembi
osnovnega kapitala in formalnim postopkom z vpeljavo nepravih kosovnih
delnic, ki pomenijo eno izmed oblik delnic brez nominalnega zneska. Sklep o
tem je sprejela skupščina delničarjev 22.8.2006.
Neprave kosovne delnice ne izkazujejo nobenega podatka o deležu oziroma
obsegu članskih pravic delničarjev, temveč zgolj navedbo števila delnic, ki ga
določena delnica predstavlja.
Odvisne družbe so s sklepi skupščin, izvedenih v mesecu septembru 2006,
ravno tako nadomestile zneske osnovnega kapitala z zneski v evrih.

Zbirni kapital Skupine je po izvedenem pobotanju dolgoročnih naložb
matične družbe in kapitala odvisnih družb, v sorazmerju z deležem matične
družbe v njih, enak seštevku kapitala večinskega lastnika in kapitala
manjšinskih lastnikov v družbi Adria-Tow, d.o.o. Kapital Skupine znaša
skupaj 70.666.768 tisoč SIT.

8.2.4 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

B. Rezervacije

871.692

727.921

2.415.804

1.942.502

1. Rezervacije za pokojnine in podobno

322.835

321.840

417.646

391.777

2. Druge rezervacija

524.603

345.505

680.716

345.505

24.254

60.576

1.317.442

1.205.220

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
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Med rezervacije za pokojnine in podobno izkazujemo dolgoročne zaslužke
zaposlencev v Luki Koper, d.d., in odvisnih družbah Luka Koper INPO,
d.o.o., in Adria-Tow, d.o.o. V to kategorijo smo uvrstili jubilejne nagrade
in odpravnine ob upokojitvi. Obveznost je pripoznana v velikosti sedanje
vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov. Izplačane odpravnine ob
upokojitvi in jubilejne nagrade, podeljene v letu 2006, so zmanjšale
oblikovano rezervacijo iz leta 2006. V skladu z MSRP so bile obveznosti do
zaposlenih v družbi Luka Koper, d.d., in Luka Koper INPO, d.o.o., izračunane
na osnovni aktuarskih izračunov po izbrani diskontni obrestni meri 2,75% in
ob upoštevanju realne rasti zneskov odpravnin in jubilejnih nagrad v višini
1%. V družbi Adria-Tow, d.o.o., pa sta upoštevani 4,7% diskontna obrestna
mera in 3,5% letna rast zneskov odpravnin in jubilejnih nagrad.
Med drugimi rezervacijami izkazujemo rezervacije za odškodnine, ki smo jih
v letu 2006 povečali za 250.000 tisoč SIT in zmanjšali za 37.500 tisoč SIT.
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo odložene
prihodke iz naslova brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev v Luki Koper,
d.d., v višini 24.254 tisoč SIT. V odvisnem invalidskem podjetju Luka Koper
INPO, d.o.o., pa tvorijo dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini
1.293.170 tisoč SIT zadržani prispevki plač zaposlenih. Odstopljena sredstva
so namenska in z njimi v pretežni meri pokrivamo stroške amortizacije
osnovnih sredstev. Družba Adria-Tow, d.o.o. pa izkazuje iz subvencij za
osnovna sredstva 156.113 tisoč SIT.

8.2.5 Dolgoročne obveznosti
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

C. Finančne in poslovne obveznosti
a. Dolgoročne finančne obveznosti

6.832.619

7.939.185

7.975.236

8.253.187

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

6.832.619

7.939.185

7.975.236

8.253.187

b. Dolgoročne poslovne obveznosti

17.489

11.450

1.440.999

15.484

1. Dolgoročne poslovne obveznosti

17.489

11.450

22,159

15.484

0

0

1.418.840

0

1.445.139

608.279

1.445.139

428.319

2. Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema
c. Odložene obveznosti za odloženi davek

Dolgoroène finanène obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti so v Luki Koper, d.d., znašale na zadnji
dan leta 2006 6,8 milijarde SIT, v odvisni družbi Adria-Tow, d.o.o. pa 1,4
milijarde SIT. Obrestna mera najetih bančnih posojil se je v letu 2006
gibala med euribor1m + 0,55% do euribor1m + 0,60% za posojila v evrih
ter libor3m + 0,70% za posojila, najeta v ameriških dolarjih.
Dolgoroène poslovne obveznosti

Dolgoročne poslovne obveznosti vključujejo prejete dolgoročne
varščine za najete poslovne prostore in odložene obveznosti za
odložene davke, ki so posledica vrednotenja finančnih naložb po
pošteni vrednosti, izkazane kot posebna postavka v kapitalu. Odložene
davke smo izmerili po davčni stopnji 23%, ker je s 1.1.2007 začel veljati
spremenjen Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki znižuje davčno
stopnjo s 25% na 23%.

Dolgoročni dolgove iz finančnega najema izkazujemo v družbi Adria-Tow,
d.o.o. za finančni najem osnovnega sredstva v višini 1.418.840 tisoč SIT.
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8.2.6 Kratkoročne obveznosti
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

c. Kratkoročne finančne obveznosti

914.733

284.293

539.381

368.122

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

129.605

137.436

520.935

251.295

2. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v Skupini

766.682

10.733

0

0

0

116.504

0

116.504

3. Kratkoročne finančne obveznosti do pridruženih podjetij
4. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
d. Kratkoročne poslovne obveznosti

18.446

19.620

18.446

323

2.843.984

2.950.113

3.115.113

3.190.122

1. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v Skupini

220

877

2.279

2.853

1.896.061

1.149.995

2.146.608

1.278.599

131.415

86.088

0

0

0

0

0

0

816.288

1.713.153

966.226

1.908.670

5. Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij
6. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih

Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti iz naslova najetih posojil so na
dan 31.12.2006 znašale 914,7 milijonov SIT. Od tega so najeta
posojila od družb v Skupini znašala 766 mio SIT, za katere so se
obresti obračunavale po davčno priznani obrestni meri za posojila
med povezanimi osebami. Preostanek najetih kratkoročnih posojil
predstavlja kratkoročni del posojila v ameriških dolarjih, ki zapade v
letu 2007. Obrestna mera znaša libor3m + 0,70%.

8.2.7 Pasivne časovne razmejitve
(V 000 SIT)
Luka Koper, d.d.
31.12.2006
Č. Pasivne časovne razmejitve
Ladijske stojnine
Komercialni popusti za tujino
Vnaprej vračunani stroški
Kratkoročno odloženi prihodki

Skupina Luka Koper

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

204.833

220.747

206.608

0

5.035

0

226.070
5.035

194.680

54.187

194.680

54.187

10.153

156.248

11.928

160.673

0

5.277

0

6.175
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8.3 Razkritja izkaza denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi z različico II,
kjer razkrivamo postavke, ki same neposredno še niso denarni tokovi.
Pomembna povečanja oziroma zmanjšanja posameznih postavk, ki
so vplivala na denarni tok Skupine Luke Koper, razkrivamo v izkazih
poslovnega izida, bilance stanja in gibanja kapitala.

8.4 Razkritja izkaza gibanja
kapitala
Luka Koper, d.d.
Premiki v kapital
Povečala se je postavka posebnega prevrednotovalnega popravka
kapitala za 3.013.234 tisoč SIT iz naslova vrednotenja naložb,
razporejenih v skupino, razpoložljivo za prodajo.
Kapital se je povečal še za ustvarjen čisti dobiček poslovnega leta v
višini 4.781.579 tisoč SIT.
Premiki v kapitalu
Po sklepu uprave in nadzornega sveta smo polovico čistega dobička
za leto 2006 v višini 2.390.789 tisoč SIT razporedili v druge rezerve iz
dobička.
Po sklepu skupščine družbe smo del čistega dobička leta 2005 v višini
2.094.490 tisoč SIT, ki je tvoril bilančni dobiček, razporedili v druge
rezerve iz dobička v višini 2.000.000 tisoč SIT in 94.490 tisoč SIT v
preneseni dobiček.
Premiki iz kapitala
Po sklepu skupščine smo izplačali dividende v višini 2.308.195 tisoč SIT
iz kategorije drugih rezerv iz dobička.

Odvisne družbe
Premiki v kapitalu
V vseh odvisnih družbah je šlo le za premik čistega dobička v druge
rezerve iz dobička, razen v odvisni družbi Luka Koper Pristan, d.o.o.,
kjer smo del čistega dobička v višini 978 tisoč SIT razporedili v
zakonske rezerve.
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9 Povezave matične družbe z odvisnimi
in pridruženimi družbami ter med
posameznimi odvisnimi družbami

(V 000 SIT)
Matična družba do odvisnih družb
in odvisne dužbe med seboj

31.12.2006

31.12.2005

Dolgoročne finančne naložbe

1.008.509

1.650.344

Terjatve

131.415

86.088

Kratkoročne terjatve do kupcev

131.415

86.088

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

0

0

766.682

10.734

Obveznosti

898.097

96.822

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

131.415

86.088

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

766.682

10.734

Prihodki

668.593

744.873

Prihodki iz poslovanja

666.900

712.050

Kratkoročne finančne naložbe

Prihodki od financiranja
Stroški in odhodki
Stroški materiala

1.693

32.823

666.900

744.873

26.312

24.378

621.816

614.110

Stroški dela

3.873

11.557

Drugi stroški

14.899

62.005

1.693

32.823

Stroški storitev

Odhodki od financiranja

Vrednost poslov in višine odprtih obveznosti ter terjatev
med pridruženimi podjetji
(V 000 SIT)
Adriafin, d.o.o.
Promet v obdobju
Uporabljene storitve od obvladujoče družbe

2005

Actual, d.o.o.

2006

2005

323

3.220

Uporabljene storitve najema od obvladujoče družbe

0

0

Opravljene storitve obvladujoči družbi

0

0

Opravljene storitve najema obvladujoči družbi
Obresti za dano posojilo obvladujoči družbi
Stanje na dan
Odprte terjatve obvladujoče družbe za opravljene
storitve
Odprte obveznosti obvladujoče družbe za uporabljene
storitve
Dano posojilo obvladujoči družbi

Avtoservis, d.o.o.

2006

80.641

2005

Intereuropa, d.d.

2006

2005

2006

72.182

38.303

9.411

3.365.088

3.103.363

4.473

4.318

28.634

42.252

19.530

9.099

593.350

665.079

3.161

3.147

79.213

92.490
41.825

0

0

0

0

0

0

35.946

5.835

745

0

0

0

0

0

0

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

322

322

15.331

7.879

3.964

1.542

534.373

499.667

0

0

122.734

129.264

680

317

5.803

3.443

116.504

0

0

0

0

0

0

0
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S sklepom uprave Luke Koper, d.d., so bili v organe odvisnih družb
imenovani:
1. V družbi Luka Koper, INPO, d.o.o.: Pavle Krumenaker za
predsednika skupščine in Mirko Pavšič za člana skupščine.
2. V družbi Luka Koper Pristan, d.o.o.: mag. Marjan Babič za
predsednika skupščine in Mirko Pavšič za člana skupščine.
3. V družbi Adria-Tow, d.o.o.: mag. Aldo Babič za predsednika
skupščine in Mirko Pavšič za člana skupščine.
4. V družbi Luka Kopar Beograd, d.o.o.: Mirko Pavšič za predsednika
skupščine.
V organe pridruženih in skupaj obvladovanih družb so bili imenovani:
1. V družbi Avtoservis, d.o.o.: mag. Aldo Babič za predsednika
skupščine in Mirko Pavšič za člana skupščine.
2. V družbi Actual I.T., d.o.o.: mag. Metka Sušec Praček za članico
nadzornega sveta.
3. V pridruženih družbah Adriafin, d.o.o., Golf Istra, d.o.o., Kopinvest
Netherlands B.V. se skupščin udeležujejo pooblaščeni zastopniki
Luke Koper, d.d.
4. V družbi Adria Transport so imenovani v odbor družbenikov Pavle
Krumenaker, Mirko Pavšič in mag. Maša Čertalič.
Predsednik uprave Luke Koper, d.d., Robert Časar je član nadzornega
sveta Splošne plovbe, d.o.o. in član sveta Pokojninske družbe A, d.d. Član
uprave mag. Marjan Babič je član nadzornega sveta Banke Koper, d.d.
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10 Pogodbeno razmerje
z Republiko Slovenijo
in upravljanje s pristaniško
infrastrukturo
Pogodbeno razmerje z Republiko Slovenijo ostaja urejeno z najemno
pogodbo za operativne obale in zemljišča v lasti Republike Slovenije v
koprskem pristanišču iz leta 2000. V skladu s to pogodbo so v letu 2006
znašali stroški najema 244.704 tisoč SIT, v letu 2005 pa 224.459 tisoč
SIT (20 SIT na tono pretovorjenega blaga, brez pretovorjenih naftnih
derivatov). Za naložbe v pristaniško infrastrukturo smo v letu 2006
namenili 509 milijonov SIT, v letu 2005 pa 385 milijonov SIT.
Ker še ni bila sklenjena koncesijska pogodba za upravljanje, vodenje,
razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem
tovornem pristanišču, Luka Koper, d.d., še vedno uporablja operativne
obale in zemljišča v lasti Republike Slovenije v koprskem pristanišču
na osnovi najemne pogodbe iz leta 2000. Skladno s Pomorskim
zakonikom pristaniška infrastruktura ne more biti del stečajne mase.
V Luki Koper, d.d., smo oblikovali službo za pristaniško infrastrukturo
in s tem notranjo organizacijo prilagodili predvidenim spremembam.
Služba upravlja s sredstvi pristaniške infrastrukture, ki so v lasti
delniške družbe, in zagotavlja tudi redno vzdrževanje objektov, ki
služijo varnosti plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju
pristaniških dejavnosti (objekti javnega dobra v lasti države).
Vzpostavljena organizacija in sistem računovodenja bosta omogočila,
da bo družba na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe sestavljala
računovodske izkaze in poročala v skladu z določili računovodskih
standardov.

Izkaz poslovanja za dejavnost upravljanja s pristaniško
infrastrukturo v Luki Koper, d.d.
(V 000 SIT)
2006
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu

2005

1.163.553

122.797

355.458

998.067

Poslovni prihodki

1.519.011

1.243.444

II. Stroški poslovanja

1.732.323

1.426.462

Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu
Prevrednotovalni poslovni prihodki

Stroški materiala

122.580

46.350

32.380

Stroški storitev

845.343

575.846

Popravek vrednosti

541.159

544.845

Stroški dela

39.358

41.681

Drugi stroški

260.113

231.710

-213.312

-183.018

III. Poslovni izid iz poslovanja - izguba
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11 Dogodki po datumu
bilance stanja
1. V februarju 2007 je bila v celoti realizirana pogodba o kupoprodaji
delnic družbe MC Medicor, d.d., ki je bila podpisana v decembru
2006. Luka Koper, d.d., je prodala vseh 3.300 delnic te družbe.
2. V februarju 2007 je Luka Koper, d.d., sklenila pogodbo o nakupu
nepremičnin od BTC Terminal Sežana, d.d., v Sežani. Nakup
vključuje poslovne stavbe, skladišča, nadstrešnice in odprte
površine, ki bodo uporabljene za razvoj logističnih in distribucijskih
storitev na strateško pomembni lokaciji.
3. Luka Koper, d.d., je kot edini ustanovitelj in družbenik v februarju
2007 ustanovila družbo Adria Terminali, d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper z osnovnim kapitalom 60.000,00 EUR. Družba Adria
Terminali bo upravljala in tržila zmogljivosti v Sežani.
4. 15. februarja 2007 so uporabniki v Luki Koper začeli uporabljati
prve sklope novega informacijskega sistema za podporo
operativnemu delu in trženju (TinO). TinO bo v skladu s projektnim
načrtom v celoti uveden v naše poslovanje do sredine leta 2007.
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12 Izkaz
bilančnega dobička
Luka Koper, d.d.
V letu 2006 je matična družba Luka Koper, d.d., ustvarila
4.781.578.855,35 SIT čistega dobička. 50% čistega dobička iz leta
2006 v višini 2.390.789.427,68 SIT sta uprava in nadzorni svet družbe
namenila za povečanje drugih rezerv iz dobička. Preostanek čistega
dobička iz leta 2006 oblikuje bilančni dobiček. Bilančni dobiček je
povečan še za preneseni dobiček iz leta 2005 v višini 1.438.667.524,42
SIT. Bilančni dobiček bo oblikovan še iz dela drugih rezerv iz dobička
preteklih let v višini 2.308.196.151,14 SIT. Bilančni dobiček za leto 2006
tako znaša 6.137.653.103,24 SIT.

(V SIT)
2006

2005

Bilančni dobiček skupaj

6.137.653.103,24

Druge rezerve iz dobička

2.308.196.151,14

2.308.196.151,14

Čisti dobiček poslovnega leta

2.390.789.427,68

2.094.490.404,76

Preneseni čisti dobiček iz leta 2005

1.438.667.524,42

1.585.557.105,59

O uporabi bilančnega dobička za leto 2006 v višini 6.137.653.103,24 SIT
bo, na predlog uprave in nadzornega sveta delniške družbe, odločala
skupščina.
Uprava bo predlagala skupščini:
• da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan
iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala preteklih
let, v višini 2.308.196.151,14 SIT;
• da se del bilančnega dobička v višini 2.500.000.000,00 SIT odvede
v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta
2005 v višini 1.438.667.524,42 SIT in 1.061.332.475,58 SIT iz čistega
dobička poslovnega leta 2006;
• da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega
dobička poslovnega leta 2006) v višini 1.329.456.952,10 SIT odloči v
naslednjih poslovnih letih.

5.988.243.661,49

Bruto dividenda na navadno delnico je znašala 260,00 SIT.
• Del bilančnega dobička v višini 2.000.000.000,00 SIT se je po
sklepu skupščine odvedel v druge rezerve iz dobička, in sicer
preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 1.585,557.105,59 SIT in
414,442.894,41 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2005.
• O uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička
poslovnega leta 2005) v višini 1.680,047.510,35 SIT se bo odločalo v
naslednjih poslovnih letih.

O uporabi bilančnega dobička za leto 2005 v višini 5.988.243.661,49 SIT
je na predlog uprave in nadzornega sveta delniške družbe odločala
skupščina dne 22.8.2006.
Na osnovi sklepov skupščine se je
• Del bilančnega dobička v višini 2.308.196.151,14 SIT (oblikovanega
iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala
iz let 2000 in 2002) se razdeli delničarjem, in sicer:
• 173.767.750,44 SIT za fiksno dividendo, ki pripada
prednostnim delnicam;
• 1.856,400.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim
delnicam;
• 278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada
prednostnim delnicam.
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Bilančni dobiček odvisnih družb
(V 000 SIT)
Luka Koper INPO, d.o.o.
2006

Luka Koper Pristan, d.o.o.

2005

2006

Adria-Tow, d.o.o.

2005

2006

2005

Bilančni dobiček skupaj

334.719

246.367

18.585

12.544

517.261

Druge rezerve iz dobička

0

0

0

0

0

0

288.626

198.038

18.585

12.544

372.052

145.209

46.093

48.329

0

0

145.209

190.975

Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček

336.184

Luka Koper INPO, d.o.o.
Družba je v letu 2006 ustvarila 288.626 tisoč SIT čistega dobička.
Preneseni dobiček iz prejšnjih let znaša 46.093 tisoč SIT (zmanjšan za
oblikovanje dolgoročnih rezervacij v višini 52.454 tisoč SIT) in skupaj
s čistim dobičkom tvori bilančni dobiček v višini 334.719 tisoč SIT. O
uporabi bilančnega dobička bo odločala skupščina družbe v letu 2007.
Luka Koper Pristan, d.o.o.
V odvisni družbi Luka Koper Pristan, d.o.o., so ustvarili 19.563 tisoč SIT
čistega dobička, 5% dobička so razporedili v zakonske rezerve, razlika
v višini 18.585 tisoč SIT tvori bilančni dobiček. O uporabi bilančnega
dobička bo odločala skupščina družbe v letu 2007.
Adria-Tow, d.o.o.
V odvisni družbi Adria-Tow, d.o.o., so ustvarili 372.052 tisoč SIT čistega
dobička. Družba ima še 145.209 tisoč SIT nerazporejenega dobička
preteklih let. O uporabi bilančnega dobička v višini 517.261 tisoč SIT bo
odločala skupščina družbe v letu 2007.

Predsednik uprave
Robert Časar
Član uprave
Mag. Marjan Babič
Vodja računovodske službe
Neda Ritoša
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Izjava o odgovornosti
poslovodstva

Poslovodstvo družbe Luka Koper, d.d., izjavlja, da v celoti potrjuje
konsolidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze prikazane v
pričujočem letnem poročilu na straneh od 79 do 87 ter pripadajoča
pojasnila k izkazom, prikazana na straneh od 101 do 126.
Koper, 27.2.2007

Predsednik uprave
Robert Časar

133

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 133
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:11 AM

134

LP Luka Koper RAC_DEL 19.indd 134
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black

5/29/07 8:59:11 AM

Kajak kanu klub Žusterna Koper:
Skupaj se vzpenjamo proti vrhu
27 let je minilo od dneva, ko so se veslači zavedli enkratne možnosti, ki jim jo ponuja
obmorska lega. Ena od nalog, ki so si jo zadali in jo uresničujejo še danes, je vzpodbujanje
zdrave tekmovalnosti ter prizadevanj za čim boljše športne uspehe. Vsak zaveslaj jim
pomeni izziv, vsak napor pa je pozabljen z vsakim novim vrhunskim uspehom.
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Tekst: Luka Koper, Studio Kernel, Produkcija: Studio Kernel, Oblikovanje: Darja Grabner,
Fotografije: Mitja Božič, Jaka Jeraša in arhiv Luke Koper, Grafična priprava za tisk: Compress d.o.o., Tisk: Čukgraf d.o.o., Leto izdaje: 2007
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