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POUDARKI V POSLOVANJU SKUPINE LUKA KOPER
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

Poslovni prihodki

59.610.541

69.318.515

86

Stroški poslovanja

52.715.022

53.037.800

99

EBIT

6.895.519

16.280.715

42

Poenostavljen denarni tok (EBITDA)

17.340.437

25.449.002

68

Čisti dobiček

3.694.626

15.673.232

24

(v EUR)

30. junij
2009

31. december
2008

Indeks
2009/2008

Bilančna vsota

588.723.124

556.610.483

106

Dolgoročna sredstva

560.240.505

509.161.405

110

Kratkoročna sredstva

28.482.619

47.449.079

60

Dolgoročni viri

459.562.315

427.534.916

107

Kratkoročni viri

129.160.809

129.075.567

100

(v EUR)

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

Čista donosnost kapitala (ROE)

2,34%

9,29%

25

Čista donosnost sredstev (ROA)

1,29%

6,52%

20

Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja
(ROS)

11,57%

23,49%

49

EBITDA marža

29,09%

36,71%

79

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)

33.158

38.358

86

Čisti dobiček na zaposlenega (v EUR)

3.331

14.210

23

Kazalniki

30. junij
2009

30. junij
2008

14.000.000

14.000.000

Enotni tečaj delnice konec obdobja (v EUR)

24,42

57,96

Čisti dobiček na delnico EPS (v EUR)*

0,19

0,94

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

128,53

61,66

Knjigovodska vrednost delnice konec obdobja (v EUR)

21,72

22,54

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

1,12

2,57

PODATKI O DELNICI
Število delnic

* Čisti dobiček obračunskega obdobja Luke Koper, d.d. / število izdanih delnic
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SPLOŠNI PODATKI
UVODNO POJASNILO
Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in s Pravili Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, objavlja
nerevidirano nekonsolidirano poročilo za obdobje januar – junij 2009 družbe Luka Koper,
d.d., in nerevidirano konsolidirano poročilo za obdobje januar – junij 2009 Skupine Luka
Koper.
Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper v
obdobju januar – junij 2009 je na vpogled na sedežu družbe Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper in na spletni strani družbe www.luka-kp.si, in sicer od 31. avgusta
2009 dalje.
Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba
sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.
PREDSTAVITEV SKUPINE LUKA KOPER
Obvladujoča družba Skupine Luka Koper je družba Luka Koper, pristaniški in logistični sistem,
d.d., s sedežem v Kopru.
Ime družbe

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Skrajšano ime družbe

Luka Koper, d.d.

Sedež družbe

Vojkovo nabrežje 38, Koper
Telefon: 05 66 56 100
Faks:

05 63 95 020

Elektronska pošta: portkoper@luka-kp.si
Spletna stran:

www.luka-kp.si

Vpis v sodni register

Okrožno sodišče v Kopru pod vložno številko 066/10032200

Matična številka

5144353

Davčna številka

SI 89190033

Osnovni kapital družbe

58.420.964,78 evrov

Število delnic

14.000.000 navadnih kosovnih delnic

Kotacija delnic

Ljubljanska borza, d.d., prva borzna kotacija

Oznaka delnice

LKPG

Predsednik uprave

dr. Gregor Veselko

Predsednik nadzornega sveta

dr. Janez Požar

Število družb vključenih v konsolidacijo
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Osnovna dejavnost Luke Koper, d.d.

Storitveno podjetje; pristaniški in logistični sistem

Dejavnost v Skupini Luka Koper

Različne storitvene dejavnosti
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ORGANIZIRANOST SKUPINE LUKA KOPER NA DAN 30. JUNIJ 2009

ORGANIZACIJSKE ENOTE
PC Generalni tovori
PC Kontejnerski in RO-RO
terminal
PC Terminal za avtomobile
PC Evropski energetski terminal
PC Terminal sipki tovori
Strokovne službe
ODVISNE DRUŽBE
Adria Investicije, d.o.o. 100 %
Luka Koper INPO, d.o.o. 100%
Luka Koper Pristan, d.o.o. 100%
Eco-morje, d.o.o. 100%
Adriasole, d.o.o. 98%
Ecoporto Koper, d.o.o. 98%
*Luka Koper Beograd d.o.o. 90%
*Luka Koper Deutschland Gmbh

PRIDRUŽENE IN
OBVLADOVANE DRUŽBE

74,80%
Ecopark, d.o.o. 70%

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

TOC d.o.o. 50,81%
Adria Terminali, d.o.o. 51%

Adriafin, d.o.o. 50%
Kopinvest Netherlands B.V. 50%
Avtoservis d.o.o. 49%
Railport Arad s.r.l. 40%
Sc Trade Trans Terminal s.r.l. 26%
Intereuropa d.d. 24,81%
Golf Istra d.o.o. 20%

*Družbi Luka Kopar Beograd, d.o.o., in Luka Koper Deutschland GmbH sta v mirovanju, zato ju nismo
uskupinjevali.

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






osnovna pristaniška dejavnost in logistične storitve,
zaledni terminali,
ekološka dejavnost,
ostale dejavnosti.
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Spremembe v sestavi Skupine Luka Koper v obdobju januar – junij 2009:
Uprava Luke Koper d.d. je v januarju 2009 sprejela sklep o konverziji posojil v lastniška
deleža v pridruženih družbah Adriasole, d.o.o., in Ecoporto Koper, d.o.o. S konverzijo posojil
v lastniška deleža se je spremenil tudi delež Luke Koper, d.d. v osnovnem kapitalu obeh
družb na 98 odstotkov.
Skupščina družbe TOC, d.o.o., je v decembru 2008 sprejela sklep o dokapitalizaciji družbe z
vplačilom osnovnega vložka družbenika Insol, d.o.o. Z dejanskim prenosom stvarnega vložka
v družbo se je po sklepu sodišča z dne 2. februarja 2009 spremenil tudi delež Luke Koper,
d.d., v osnovnem kapitalu te odvisne družbe z 68,13 odstotka na 50,81 odstotka.

POGOJI POSLOVANJA



OECD napoveduje za evrsko območje letos 4,8-odstoten padec BDP, prihodnje leto pa
stagnacijo. Podobna so tudi pričakovanja drugih institucij, med katerimi je novo napoved
junija objavila tudi ECB, ki za evrsko območje letos pričakuje padec BDP v razponu med
-4,1 odstotka in -5,1 odstotka, prihodnje leto pa med -1,0 odstotka in 0,4 odstotka.



Po podatkih Statističnega urada je bil v Sloveniji BDP v prvem četrtletju medletno nižji za
8,5 odstotka, glede na predhodne četrtletje pa je upadel kar za 6,4 odstotka. Do
takšnega padca je v razmerah svetovne gospodarske krize prišlo predvsem zaradi
občutnega znižanja izvozne in investicijske aktivnosti, pomembno pa je k padcu prispeval
tudi padec zalog.



Junija se je medletna inflacija ponovno znižala in približala ničelni stopnji (0,3 odstotka),
na ravni celotnega evrskega območja je prišlo do deflacije (-0,1 odstotka). Do umirjanja
inflacije v Sloveniji in v celotnem evrskem območju prihaja zaradi nizke gospodarske
aktivnosti in »učinka osnove«, povezanega s cenami nafte in hrane.



Število registriranih brezposelnih se še naprej povečuje, vendar se rast umirja, k čemur
prispeva tudi ukrep o delnem subvencioniranju delovnega časa. Stopnja registrirane
brezposelnosti se je aprila povečala na 8,8 odstotka. Konec junija je bilo 86.481
brezposelnih oseb.



Povprečna mesečna bruto plača v mesecu maju je znašala 1.415,38 EUR, kar je za 3,7
odstotka več kot junija 2008, a zaradi zvišanj plač v drugi polovici leta in uvedbe 36
urnega delavnika v mnogih družbah za 2,9 odstotka manjša kot decembra lani.



Vrednost kazalnika gospodarske klime je junija ostala nespremenjena, potem ko se maja
vrednost kazalnika prvič po 16-ih mesecih ni znižala. Zaupanje se je rahlo poslabšalo v
gradbeništvu in trgovini na drobno, rahlo izboljšalo pa v predelovalnih in storitvenih
dejavnostih, manjši pa je tudi pesimizem potrošnikov.

Spremenjeni pogoji poslovanja in globalne razmere so v prvi polovici leta 2009 negativno
vplivale na poslovanje in rezultate Skupine Luka Koper, saj le ta ni dosegla vseh načrtovanih
ciljev. Glede na pričakovano postopno umiritev razmer na svetovnih trgih in glede na
posamezne spodbudne kazalce, pričakujemo v drugi polovici leta boljše poslovanje.
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ORGANI UPRAVLJANJA IN VODENJA
Uprava družbe Luka Koper, d.d.
Upravo so na dan 30. junij 2009 sestavljali:





dr. Gregor Veselko, predsednik uprave,
mag. Marjan Babič, član uprave,
mag. Boris Marzi, član uprave – delavski direktor.

Sprem em be v sestavi uprave v obdobju januar - junij 2009




Robert Časar je do razrešitve dne, 15. junija 2009, opravljal funkcijo predsednika
uprave,
mag. Aldo Babič je do razrešitve, dne 15. junija 2009, opravljal funkcijo namestnika
predsednika uprave.

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d.
Nadzorni svet so na dan 30. junij 2009 sestavljali:
Predstavniki kapitala:







Olga Franca, predsednica, izvoljena na predlog Republike Slovenije,
Boris Popovič, član, izvoljen na predlog občinskega sveta Mestne občine Koper,
Metod Mezek, član, izvoljen kot predstavnik drugih delničarjev,
Marko Valentinčič, član, izvoljen na predlog skladov Republike Slovenije,
Bojan Zadel, član, izvoljen na predlog Republike Slovenije.

Predstavniki zaposlenih:





Mladen Jovičič, član, predstavnik delavcev,
Stojan Čepar, član, predstavnik delavcev,
Nebojša Topič, član, predstavnik delavcev.

Sprem em be v sestavi nadzornega sveta v obdobju januar - junij 2009





Boris Popovič je do razrešitve dne 24. junija 2009 opravljal funkcijo predsednika
nadzornega sveta.
Olga Franca je bila za namestnico predsednika izvoljena na seji nadzornega sveta dne
30. januarja 2009; na seji nadzornega sveta dne 24. junija 2009 pa je bila izvoljena
za njegovo predsednico.
Svet delavcev je 8. aprila 2009 za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvolil
Mladena Jovičiča in Stojana Čeparja. Dotedanja predstavnika delavcev v nadzornem
svetu Orjano Ban in Boris Bradač sta z mesta člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev, odstopila 30. marca 2009. Oba sta kot razlog navedla osebne razloge.
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Sprem em be v sestavi nadzornega sveta po koncu obračunskega obdobja
Dne 13. julija 2009 je potekala 16. skupščina delničarjev, na kateri so lastniki razrešili
dotedanjo članico nadzornega sveta Olgo Franco in imenovali nove člane nadzornega sveta.
Nov nadzorni svet tako sestavljajo:
Predstavniki kapitala








dr. Janez Požar, predsednik nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike
Slovenije, pričetek 4-letnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev),
Tomaž Može, namestnik predsednika nadzornega sveta, izvoljen kot predstavnik
drugih delničarjev, pričetek 4-letnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina
delničarjev),
Bojan Brank, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije, pričetek
4-letnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev),
dr. Marko Simoneti, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije,
pričetek 4-letnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev).
Jordan Kocjančič, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog skladov Republike
Slovenije, pričetek 4-letnega mandata: 14. julij 2009 (16. skupščina delničarjev),
Boris Popovič, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog občinskega sveta Mestne
občine Koper, pričetek 4-letnega mandata: 2. september 2008 (14. skupščina
delničarjev),

Predstavniki zaposlenih





Mladen Jovičič, član, predstavnik delavcev,
Stojan Čepar, član, predstavnik delavcev,
Nebojša Topič, član, predstavnik delavcev.
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2009
Januar
30. januarja 2009 je nadzorni svet na prvi redni seji v letošnjem letu soglašal s poslovnim
načrtom za leto 2009, ki je odraz zaostrenih svetovnih gospodarskih razmer.
Za namestnico predsednika nadzornega sveta je bila na seji nadzornega sveta 30. januarja
2009 imenovana Olga Franca. Pred tem je to funkcijo opravljal Marjan Bezjak, ki je 23.
decembra 2008 odstopil iz nadzornega sveta družbe zaradi izvolitve v Državni zbor.
Februar
13. februarja 2009 smo na zaključenem podaljšanem prvem pomolu privezali prvo ladjo, ki je
razložila in naložila skupno 2.252 kontejnerskih enot.
Marec
Odbor za indekse Ljubljanske borze je skladno z Navodili za indekse, kriterije likvidnosti,
tečajnico in druge statistike dne 3. marca 2009 opravil redno revizijo indeksov SBI20 in SBI
TOP. Na podlagi kriterijev za vključitev delnic v indekse, delnica LKPG od 1. aprila 2009 ne
bo več vključena v Slovenski blue chip indeks – SBI TOP. Vzrok za izključitev delnice LKPG iz
omenjenega indeksa je neizpolnjevanje enega izmed treh kriterijev, ki jih predpisujejo.
Na 15. seji skupščine družbe Luka Koper, d.d., dne 20. marca 2009, so se delničarji seznanili
z odstopom Marjana Bezjaka z mesta člana v nadzornem svetu družbe ter imenovali
posebnega revizorja, ki bo preveril posle družbe Luka Koper, d.d. Na seji je bilo prisotnih več
kot deset milijonov od skupaj štirinajst milijonov delnic in s 95-odstotno večino so delničarji
za posebnega revizorja izbrali revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane.
30. marca 2009 sta z mesta člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d., odstopila Orjano Ban
in Boris Bradač, oba predstavnika delavcev.
April
Svet delavcev je 8. aprila 2009 za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Luke Koper,
d.d., izvolil Mladena Jovičiča in Stojana Čeparja.
Uprava Luke Koper, d.d. je v Tokiu podpisala pogodbo z japonsko korporacijo za dolgoročni
najem rezervoarjev za pretovor alkoholov, predvsem metanola in etanola. Celotna naložba, ki
vključuje tudi izgradnjo nove obale, šestih rezervoarjev kapacitete 31.360 m3 ter vso
infrastrukturo za sprejem in odpremo, je ocenjena na 15 milijonov EUR, zaključena pa bo do
konca prvega kvartala 2010.
Maj
6. maja 2009 je član nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., Metod Mezek, prodal 150
delnic z oznako LKPG v skupni vrednosti 3.331,00 EUR. Po sklenitvi navedenega posla Metod
Mezek ni več lastnik delnic z oznako LKPG.
Junij
Nadzorni svet je na nadaljevanju 32. seje dne 15. junija 2009 krivdno razrešil predsednika
uprave Roberta Časarja in njegovega namestnika Alda Babiča. Nadzorni svet je za novega
predsednika uprave imenoval dr. Gregorja Veselka, dosedanjega izvršnega direktorja za
interkontinentalne storitve v družbi Intereuropa d.d. Petletni mandat je nastopil 16. junija
2009.
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Nadzorni svet družbe je dne 24. junija 2009 na svoji 33. redni seji glasoval o zaupnici
predsedniku nadzornega sveta Borisu Popoviču in ga z istim dnem tudi razrešil z mesta
predsednika. Za novo predsednico je bila izvoljena Olga Franca, dosedanja namestnica
predsednika.
POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
3. julija 2009 je član nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d. Marko Valentinčič kupil 30
delnic z oznako LKPG v skupni vrednosti 735,00 EUR. Po sklenitvi navedenega posla ima
Marko Valentinčič v lasti 130 delnic z oznako LKPG, kar predstavlja 0,00092 odstotka
celotnega kapitala.
7. julija 2009 se je še zadnjič sestal nadzorni svet Luke Koper, d.d. v stari sestavi. Nadzorniki
so se seznanili s poslovanjem družbe v obdobju januar - maj 2009 in ugotovili, da se trend
poslovanja prvih treh mesecev nadaljuje skozi vse prvo polletje.
13. julija 2009 je potekala 16. seja skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., na kateri
so delničarji:









sprejeli Letno poročilo za leto 2008,
sprejeli predlog uporabe bilančnega dobička v višini 19.401.856,28 EUR, in sicer:
 del bilančnega dobička v višini 12.534.194,12 EUR, prenesenega iz čistega
dobička leta 2007, se odvede v druge rezerve iz dobička,
 preostali del bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR, ki je sestavljen iz
čistega dobička leta 2008, se odvede v druge rezerve iz dobička z namenom
investiranja v luško infrastrukturo.
glasovali proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2008,
odločali o višini bruto sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom
njegovih komisij,
imenovali revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za
revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto
2009,
razrešili dosedanjo članico nadzornega sveta Olgo Franca in imenovali nove člane
nadzornega sveta; državo bodo tako v nadzornem svetu zastopali dr. Janez Požar,
Bojan Brank ter dr. Marko Simoneti, medtem ko bo Jordan Kocjančič zastopal KAD in
SOD. Za predstavnika drugih delničarjev je bil imenovan Tomaž Može.

Na skupščini sta bili napovedani dve izpodbojni tožbi, in sicer zoper sprejeti sklep skupščine o
uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter imenovanju revizijske družne Ernst & Young
d.o.o. za revidiranje izkazov za leto 2009.
14. julija 2009 so se člani nadzornega sveta Luke Koper, d.d. zbrali na konstitutivni seji. Za
predsednika nadzornega sveta so imenovali dr. Janeza Požarja, za njegovega namestnika pa
Tomaža Možeta.
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POSLOVNO POROČILO
ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE LUKA KOPER
Posledice finančne krize in recesija na globalnih trgih so imeli v prvi polovici leta 2009 vpliv
na poslovanje in rezultate Skupine Luka Koper. Zaradi bistveno spremenjenih globalnih
razmer, na katere ni imela vpliva, Skupina v prvi polovici leta 2009 sicer ni dosegla vseh
načrtovanih ciljev, vendar je zabeležila kar nekaj spodbudnih kazalcev. Pretovor kontejnerjev
dosega skoraj enak obseg kot v lanskem primerljivem obdobju in je nad pričakovanji, veča
se tudi pretovor lesa in tekočih tovorov.
Zmanjšani pretovor se zrcali na doseženih prihodkih Skupine Luka Koper, kjer smo ustvarili
59,6 milijona EUR poslovnih prihodkov, kar je 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju
lanskega leta.
V nadaljevanju tega poročila je v poglavju Trženje: blagovne skupine in trgi predstavljena
podrobnejša analiza doseženega ladijskega pretovora po posameznih trgih in blagovnih
skupinah.
Stroški poslovanja Skupine Luka Koper so v obdobju januar - junij 2009 znašali 52,7
milijona EUR in so od stroškov poslovanja v enakem lanskem obdobju nižji za 1 odstotek.
Delež stroškov poslovanja se je v strukturi poslovnih prihodkov povečal s 76,5 odstotka na
88,4 odstotka. Rast stroškov poslovanja v prvi polovici leta 2009 je povezana s sprejetjem
nove Podjetniške kolektivne pogodbe ter povišanjem amortizacije zaradi ciklusa investicijske
politike.
Stroški materiala so se v primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem znižali za 17
odstotkov, predvsem na račun nižjih stroškov energije (elektrike in pogonskega goriva).
Stroški storitev so znašali 15,5 milijona EUR in so bili nižji v primerjavi z realizacijo obdobja
januar – junij 2008 za 16 odstotkov. Tretjina stroškov storitev predstavljajo stroški izvajalcev
pristaniških storitev, ki so se v primerjavi z lanskim obdobjem znižali za 33 odstotkov. Nižji
obseg pretovora pomeni tudi zmanjšanje obsega dodatnih aktivnosti ter optimizacijo
notranjega transporta in razporeditve blaga po pristanišču.
Stroški vzdrževanja znašajo 2,2 milijona EUR in so za 16 odstotkov nižji kot v enakem
lanskem obdobju.
Nova obveznost plačila koncesijske dajatve državi je v obdobju januar – junij 2009 povečala
stroške storitev za 1,8 milijona EUR.
Pridobitve za zaposlene iz nove kolektivne pogodbe so se prenesle tudi v strošek dela.
Strošek dela, ki predstavlja 37 odstotkov celotnih stroškov, znaša 19,3 milijona EUR in se je
glede na enako obdobje lanskega leta povečal za 16 odstotkov. Stroški dela skupaj s stroški
izvajalcev pristaniških storitev predstavljajo skupaj 47 odstotkov vseh stroškov Skupine Luka
Koper.
Povečana amortizacija v znesku 10,5 milijona EUR pomeni 13-odstotno povečanje glede na
lani in je odraz intenzivnih vlaganj. Amortizacija v prvi polovici leta 2009 predstavlja 21
odstotkov vseh naložb v osnovna sredstva v Skupini Luka Koper v obdobju januar – junij
2009.

9

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

Skupina Luka Koper je v prvem polletju 2009 dosegla 6,9 milijona EUR dobička na ravni
poslovnega izida iz poslovanja, kar je 58 odstotkov manj kot v enakem obdobju
lanskega leta.
Rezultat finančnih gibanj je v primerjavi s primerljivim obdobjem leta 2008 negativen v
višini 2,7 milijona EUR, kar je posledica predvsem višjih odhodkov iz financiranja, ki so se
povečali zaradi intenzivnih naložbenih dejavnosti ter upada finančnih prihodkov iz naslova
deležev in dividend.
Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 3,7 milijona EUR in je od čistega poslovnega izida
realiziranega v obdobju januar – junij 2008 nižji za 76 odstotkov. Poleg razlogov, ki znižujejo
obseg poslovnih aktivnosti (padec pretovora) vplivajo na ustvarjen čisti poslovni izid
predvsem rast stroškov dela in amortizacije ter odhodki iz naslova obresti.
Celotna sredstva Skupine Luka Koper so na dan 30. junij 2009 znašala 588,7 milijona EUR,
kar je 6 odstotkov več kot konec leta 2008.
Glede na stanje 31. december 2008 so se občutno povečala dolgoročna sredstva (51
milijonov EUR), to je za 10 odstotkov. Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi
predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, ki znašajo 391,5 milijona EUR, in dolgoročne
finančne naložbe matične družbe v skupaj obvladovane in pridružene družbe ter druge
naložbe v vrednostne papirje in deleže.
Med kratkoročnimi sredstvi so se na zadnji dan obravnavnega obdobja glede na stanje
konec leta 2008 najbolj zmanjšale kratkoročne finančne naložbe. Na višino kratkoročnih
finančnih naložb najbolj vpliva konverzija kratkoročnih posojil v lastniške deleže v odvisnih
družbah Ecoporto Koper, d.o.o. in Adriasole, d.o.o. ter zmanjšanje kratkoročnih depozitov pri
bankah.
Kapital Skupine se je glede na konec leta 2008 povečal za 3 odstotke in predstavlja 54,6odstotni delež v celotnih virih sredstev. Na njegovo povečanje je vplival predvsem presežek
iz prevrednotenja.
Vsi zgoraj našteti dejavniki so vplivali na višino in obseg denarnih tokov. S poslovno
dejavnostjo je Skupina Luka Koper ustvarila 17,3 milijona EUR denarnega toka.
Tabela 1: Pregled denarnih tokov v obdobju januar – junij
2009
Prebitek prejemkov pri poslovanju
Prebitek izdatkov pri naložbenju
Prebitek prejemkov pri financiranju
Denarni izid v obdobju

2008

17.299.563

4.135.971

-41.493.395

-47.304.485

17.476.601

43.067.476

-6.717.231

-101.038

Presežek denarnih tokov iz poslovne dejavnosti in prejetih sredstev iz naložbenja smo
uporabili za plačilo obresti za prejete kredite ter za naložbene aktivnosti, manjkajoča
sredstva pa povečujejo izpostavljenost do bančnega sistema. Dolgoročne in kratkoročne
finančne obveznosti iz financiranja so se v Skupini Luka Koper v obdobju januar – junij
2009 glede na stanje konec leta 2008 povečale za 21,7 milijona EUR oziroma 11 odstotkov,
kar pomeni da Skupina še naprej uspešno dostopa do novih finančnih virov.

10

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

FINANČNO UPRAVLJANJE
V celotni Skupini Luka Koper je opazen prevladujoč vpliv matične družbe Luke Koper, d.d.,
saj slednja prispeva kar 97 odstotkov bilančne vsote k bilančni vsoti Skupine. V prvem
polletju leta 2009 je tako matična družba ustvarila 92 odstotkov vseh prihodkov Skupine.
Lastniški vidik virov financiranja
V prvih šestih mesecih letošnjega leta se kapitalska struktura Skupine ni bistveno spremenila.
Čeprav se je stopnja kapitalizacije matične družbe, izražena z deležem kapitala v bilančni
vsoti, znižala za 1,3 odstotne točke, je Luka Koper, d.d. prispevala slabih 52 odstotkov v
bilančno vsoto Skupine, ostale družbe v skupini pa 3 odstotke.
Graf 1: Struktura virov financiranja Skupine Luka Koper
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Zadolžitev pri bančnem sektorju skoraj izključno odpade na matično družbo. Struktura
finančnih obveznosti Luke Koper, d.d. se glede na konec lanskega leta ni bistveno
spremenila.
Graf 2: Struktura finančnih obveznosti Luke Koper, d.d.
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Neto finančni dolg Skupine
Finančne obveznosti celotne Skupine dosegajo v njeni bilančni vsoti slabih 38 odstotkov. V
prvem polletju letošnjega leta se je delež povišal za 1,7 odstotne točke. Neto finančni dolg,
izražen kot finančni dolg, zmanjšan za finančne naložbe in denarna sredstva Skupine, daje
bistveno drugačno sliko, saj dosega ob polletju letošnjega leta neto finančni dolg Skupine
zgolj 11,48 odstotkov njene bilančne vsote.
Graf 3: Neto finančni dolg Skupine izražen z deležem v bilančni vsoti
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Neto obratni kapital Skupine kot vir financiranja
V času svoje hitre organske rasti išče Skupina vire financiranja tudi interno – z negativnim
neto obratnim kapitalom del svoje dejavnosti financira z poslovnimi obveznostmi, ki po svoji
višini presegajo vrednost sorodnih aktivnih postavk. Dolgoročni cilj Skupine je zadržati
negativni neto obratni kapital kot enega od virov financiranja na obvladljivi višini.
Graf 4: Neto obratni kapital Skupine
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Višina neto obratnega kapitala na dan 31. december 2008 izkazuje pozitivno vrednost zaradi
kratkoročnega depozita, ki ga je matična družba kratkoročno plasirala zaradi učinkovitega
upravljanja denarnih tokov.
Valutna struktura finančnih virov
Čeprav so bile v preteklosti pomorske storitve tradicionalno vezane na ameriško valuto, smo
s sistematičnim prehodom na evro uspeli valutno tveganje skoraj v celoti izravnati. Na taki
podlagi smo v preteklih letih najeta bančna posojila v ameriških dolarjih v celoti odplačali že
v letu 2008. Obstoječa posojila so vsa nominirana v domači valuti.
Interna zaščita v smislu obveznosti v tuji valuti je ob nenehnem zniževanju deleža fakturirane
realizacije v ameriških dolarjih nepomembna. Le-ta se je v matični družbi znižal za dobrih 6
odstotnih točk in dosegel zgolj 3,35 odstotka celotne fakturirane realizacije. Matična družba
predstavlja v strukturi prihodkov Skupine 92 odstotkov.
Ročnost financiranja
Intenzivni investicijski cikel pogojuje dolgoročne vire financiranja, kar je Skupina relativno
težko zagotavljala v netipičnih razmerah bančnega sistema zaradi gospodarske krize. Ne
glede na to ostaja osnovni cilj Skupine povišanje deleža virov financiranja v prid dolgoročnih
obveznosti, kar je v prvem polletju letošnjega leta Skupina uspela udejanjiti in tako zvišati
delež dolgoročnih finančnih obveznosti na 55 odstotkov, kar pomeni porast za tri odstotne
točke glede na konec lanskega leta.
Graf 5: Prikaz finančnih obveznosti Skupine glede na ročnost
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UPRAVLJANJE FINANČNIH TVEGANJ
Na ravni Skupine Luka Koper sistematično spremljamo in upravljamo vse relevantne oblike
tveganj. Izpostavljenost Skupine Luka Koper ključnim, prepoznanim oblikam finančnih
tveganj se v obdobju januar – junij 2009 ni pomembno spremenila glede na preteklo
obdobje poročanja.
Tabela 2: Pregled finančnih tveganj z oceno izpostavljenosti in s sprejetimi ukrepi za
njihovo obvladovanje
Vrsta
tveganja

Ukrepi za zmanjševanje tveganj

Tveganje
spremembe
poštene
vrednosti

V celotni Skupini se s to vrsto tveganja srečuje zgolj matična družba. Nivo
tovrstnega tveganja ohranja na relativno nizki ravni z razpršenim
portfeljem tržnih vrednostnih papirjev in dosledno analizo občutljivosti
finančnih naložb po pošteni vrednosti.

Tveganje
spremembe
obrestne
mere

Tveganju spremembe obrestne mere je večinoma izpostavljena zgolj
matična družba. V sedanjih razmerah nizkih tržnih obrestnih mer bo Luka
Koper, d.d. stremela k vzpostavitvi dolgoročne obrestne zaščite v
najprimernejšem trenutku. Cilj obrestne zaščite bo delna izravnava
tvegane postavke na dolgi rok.

Tveganje
spremembe
deviznega
tečaja

Bistveno znižanje deleža terjatev do kupcev v ameriških dolarjih,
predvsem v matični družbi, se je nadaljevalo tudi v prvi polovici
letošnjega leta, kjer je delež upadel iz 4,76 odstotka konec leta 2008 na
2,22 odstotka na dan 30. junij 2009.

Likvidnostno
tveganje

V razmerah vsesplošnega likvidnostnega krča je temeljni cilj Skupine
ohranjanje tekoče likvidnosti s skrbnim načrtovanjem denarnih tokov ter
pospešenimi aktivnostmi upravljanja terjatev in izterjave. V finančni službi
matične družbe so zasnovane centralizirane aktivnosti izterjave v pomoč
nosilcem izterjave po posameznih terminalih in odvisnih družbah.

Kreditno
tveganje

V letošnjem letu se srečujemo z likvidnostnimi težavami na strani naših
kupcev, zato so aktivnosti izterjave ključnega pomena pri obvladovanju in
učinkovitem upravljanju terjatev do kupcev. Sicer se v našem poslovanju
srečujemo s specifično strukturo kupcev, saj gre za relativno malo
številčno skupino dokaj velikih kupcev (špediterjev in agentov), kar
pozitivno učinkuje na samo kreditno tveganje in spremljanje
posameznega kupca. Za naše poslovanje je posebna specifična zastavna
pravica na skladiščeno blago. Nekatere vrste terjatev imamo zavarovane z
varščinami, dana posojila pa z bianco menicami in drugim (ne)premičnim
premoženjem.

Tveganje
ustrezne
kapitalske
strukture

Skupina Luka Koper je v prvi polovici leta 2009 minimalno povečala obseg
zadolženosti. Na dan 30.6.2009 predstavljajo finančne obveznosti skupine
37,9 odstotka bilančne vsote. Izboljšala se je struktura dolgov po
ročnosti, in sicer v korist dolgoročnih virov.
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TRŽENJE: BLAGOVNE SKUPINE IN TRGI
V koprskem pristanišču smo vplive svetovne krize občutili že v lanskem letu, ko se je rast
pretovora v drugi polovici leta 2008 začela zmanjševati.
Značilnost Luke Koper, d.d. pa je velika raznovrstnost pristaniških in logističnih storitev.
Dobra stran tega se kaže v sedanjih gospodarskih razmerah, saj s tem lažje nadomeščamo
upad določene vrste blaga ali storitev z drugimi in iščemo nove poslovne možnosti.
Na sejmu transporta in logistike, ki je potekal maja v Münchnu, se je Luka Koper, d.d.
predstavila skupaj s povezanima družbama Adria Terminali, d.o.o. (upravljanje prvega
suhozemnega terminala) in Adria Transport, d.o.o. (izvajanje železniškega transporta). Na
sejmu, kjer se srečujejo vsi pomembnejši svetovni ponudniki transportnih in logističnih
storitev, so obiskovalce posebej zanimali naši načrti glede mreže kopenskih terminalov in
nove železniške povezave z zalednimi trgi.
Spomladi smo vzpostavili novi predstavništvi na Daljnem vzhodu in v Indiji.
Ladijski pretovor
V prvi polovici letošnjega leta je ladijski pretovor po pričakovanjih upadel in je bil za 21
odstotkov nižji kot v enakem obdobju lanskega leta. Pretovorili smo 6.361.010 ton blaga in v
primerjavi z načrtovanimi količinami dosegli za 13 odstotkov nižji pretovor.
Pretovor kontejnerjev dosega skoraj enak obseg kot v lanskem primerljivem obdobju in je
nad načrtovanimi količinami, v primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem pa se je povečal
pretovor lesa ter tekočih tovorov.
Graf 6: Ladijski pretovor v obdobju januar – junij
v ton
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Struktura pretovora po blagovnih skupinah
Vozila
Področje, ki je v času svetovne gospodarske krize utrpelo enega najmočnejših udarcev je
prav avtomobilska industrija in s tem povezan zmanjšan pretovor avtomobilov. Teh je bilo v
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prvi polovici leta 2009 140.064 enot, kar je za 55 odstotkov manj kot v enakem obdobju
lanskega leta. Ker so nekatere države uvedle subvencije za pomoč v avtomobilski industriji,
se je v mesecu aprilu položaj nekoliko izboljšal glede na začetek leta 2009. Povečalo se je
povpraševanje predvsem iz Nemčije, Avstrije in držav Beneluxa.
Graf 7: Pretovor avtomobilov v obdobju januar – junij (v kos)
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Pozitivno pa je dejstvo, da je koprsko pristanišče v letu 2007 zasedalo šele 14. mesto po
pretovoru avtomobilov v evropskem prostoru. Nato je z intenzivnim delom v 2008 naredilo
preskok na 8. mesto, v letu 2009 pa se je kljub vplivom recesije uspelo prebiti na 4. mesto
po pretovoru tega blaga, kar štejemo za velik uspeh.
Kontejnerji
Pri pretovoru kontejnerjev dosegamo v Luki Koper, d.d. dobre rezultate, kljub trenutnim
gospodarskim razmeram. V obdobju januar – junij 2009 smo pretovorili 165.220
kontejnerskih enot, kar je le 3 odstotke manj kot lani in 3 odstotke več kot smo načrtovali.
Graf 8: Pretovor kontejnerjev v obdobju januar - junij (v TEU)
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Napovedi za prihodnost so tudi precej pozitivne, predvsem na račun nove direktne povezave
iz Daljnega vzhoda. Redno kontejnersko linijo med Daljnim vzhodom in severnim Jadranom
sta skupaj vzpostavila dva ladjarja. Vsak od njiju je vanjo vključil štiri ladje velikosti 6.400 do
6.700 kontejnerjev.
Kakovost storitev na kontejnerskem terminalu tudi stalno povečujemo. Z novo infrastrukturo
in najsodobnejšo opremo smo pridobili zmogljivosti za pretovor do milijon kontejnerjev letno.
Storitve izboljšujemo tudi z novimi informacijskimi rešitvami, kot je aplikacija E-zabojnik, ki
strankam omogoča stalen pregled nad stanjem kontejnerjev na našem terminalu.
Generalni tovori
Upad pretovora generalnih tovorov je opazen predvsem na področjih vezanih na
avtomobilsko industrijo, kot so zvitki pločevine (coilsi) in ostali železovi proizvodi ter papir in
celuloza. Kljub upadu pretovora, ob polletju ugotavljamo napredek zato pričakujemo, da
bomo do konca leta dosegli načrtovane količine tako s količinskega kot z vrednostnega
vidika.
Na terminalu za les uspešno nadaljujemo z rastjo. Kljub recesiji na področju gradbeništva
smo v koprskem pristanišču uspeli povečati lanske pretovorjene količine lesa za 13
odstotkov.
Količine pretovorjenega sadja pa so primerljive z lanskimi, po napovedih strank pa lahko v
prihodnji sezoni pričakujemo rahlo povečanje pretovora sadja in zelenjave.
Tekoči tovori
Terminal za tekoče tovore doživlja intenzivno rast prometa. V preteklem srednjeročnem
obdobju smo zmogljivosti podvojili, tako da imamo danes 110.000 m3 rezervoarskega
prostora, predvsem na račun naložbe v tri nove rezervoarje in infrastrukture za skladiščenje
kerozina. Z izvedbo tega projekta je Luka Koper, d.d. postala največje distribucijsko skladišče
za letalsko gorivo v tem delu Evrope.
V začetku julija se je pričela gradnja terminala za alkohole, predvsem metanola in etanola, za
katerega je bila z japonsko korporacijo podpisana pogodba o dolgoročnem najemu
rezervoarjev. Naložba vključuje gradnjo nove obale ter šestih rezervoarjev kapacitete 31.360
m3 ter vso infrastrukturo za sprejem in odpremo.
Suhi razsuti tovori
Na premogovnem terminalu v prvi polovici leta beležimo upad količin pretovora železove
rude in premoga. Zmanjšanje pretovora premoga je posledica zmanjšanega obsega
proizvodnje električne energije, medtem ko je zmanjšanje pretovora železove rude povezano
s krizo v jeklarski industriji, zmanjšano produkcijo avtomobilske industrije in gradbeništva.
Od meseca julija naprej je po napovedih strank pričakovati izboljšanje stanja, ko naj bi
pretovor ponovno dosegel nivo pretovora iz leta 2008.
Na terminalu za sipke tovore je zaradi svetovne gospodarske krize čutiti upad pri pretovoru
vseh vrst mineralov ter žit. V drugi polovici leta 2009 pričakujemo, da bodo količine krmil
ostale na lanski ravni, večji pa bo izpad pri žitih. Zmanjšanje pretovora bo najbolj zaznavno
pri mineralih in surovinah, ki so vezane na nadaljnjo proizvodnjo.

17

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

Graf 9: Struktura pretovora po blagovnih skupinah v obdobju januar – junij 2009
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V strukturi pretovora imajo prevladujoči delež sipki in razsuti tovori. Primerjalno glede na
enako obdobje lanskega leta se je povečal delež tekočih tovorov, kontejnerjev in generalnih
tovorov, in sicer na račun nižjega deleža pretovora avtomobilov ter sipkih in razsutih tovorov.
Graf 10: Struktura ladijskega pretovora po trgih v obdobju januar – junij 2009
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Tudi v obdobju januar – junij 2009 sta bili dve tretjini pretovora v tranzitu. Delež pretovora
namenjenega za slovenski trg je znašal 32 odstotkov in je za 2 odstotni točki večji kot v
enakem obdobju lanskega leta. Delež pretovora za avstrijsko in italijansko tržišče je v
primerjavi z lanskim obdobjem nižji zaradi manjšega pretovora železove rude in premoga.
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NALOŽBENA POLITIKA
Ritem izvajanja naložb se je letos v primerjavi z lanskim letom močno upočasnil, v teku pa jih
je še nekaj. Zaključena je bila največja naložba zadnjega obdobja, to je podaljšanje
kontejnerske obale, septembra 2009 pa je predvideno dokončanje 1B faze garažne hiše.
Skupina Luka Koper je v obdobju januar – junij 2009 uresničila naložbe v osnovna sredstva v
vrednosti 48,7 milijona EUR oziroma 82 odstotkov poslovnih prihodkov. Pretežni del investicij
smo izpeljali v krovni družbi Luka Koper, d.d., in sicer za 46,7 milijona EUR.
NALOŽBE V OSNOVNO DEJAVNOST
Nabava mostnega dvigala na premogovnem terminalu
Za obvladovanje obstoječih razkladalnih kapacitet kot tudi za njegovo širitev, je bila nujna
dopolnitev in posodobitev tehnološke opreme. Celoten raztovor razsutega tovora se izvaja z
dvema mostnima dvigaloma, od katerih je eno dvigalo v obratovanju že od leta 1991.
Nabava novega mostnega dvigala nam zagotavlja manjše izpade in zastoje pri opravljanju
tehnoloških postopkov ter omogoča sočasno opravljanje nakladanja in razkladanja ladij.
Slika 1: Mostna dvigala na premogovnem terminalu

Nabava vrtljivega luškega dvigala na terminalu sipkih tovorov
Vrtljivo luško dvigalo služi pretovoru krmil v skladiščni hali ter ostalih sipkih tovorov v
skladišče ali direktno na vozila. Z nabavo novega dvigala smo nadomestili staro, ki je zaradi
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zastarele konstrukcije in nezanesljivih pogonskih sklopov le s težavo zagotavljalo zahtevane
razkladalne kapacitete.
Skladiščni objekt za avtomobile
Zaključili smo prvo A fazo skladiščnega objekta za 2.750 avtomobilov, ga prek novega
viadukta povezali s pristaniško obalo in s tem znatno povečali raven pretovornih storitev.
Z novim skladiščnim objektom za avtomobile smo pridobili kvaliteten prostor, v katerem so
zunanji vplivi na skladiščene avtomobile minimalni. Nudimo višji nivo storitev, ki ga bolj
prestižne avtomobilske znamke zahtevajo, te storitve pa so tudi boljše ovrednotene. Viadukt
pa veča produktivnost in varnost, z nadaljevanjem izgradnje skladiščnega objekta pa bo
pridobival na vrednosti.
Gradnja druge faze skladiščnega objekta 1B poteka po segmentih. Gre za objekt, dolg cca
340 m in širok cca 29 m. Gradnja je zaradi velike dolžine objekta (raztezanje in krčenje
materialov) razdeljena na 6 dilatacij. Trenutno se izvaja zadnji segment gradnje, predviden
rok dokončanja druge faze je 20. september 2009.
Slika 2: Gradnja skladiščnega objekta za avtomobile

NALOŽBE V PRISTANIŠKO INFRASTRUKTURO
Prvi pomol
Podaljšani prvi pomol koprskega pristanišča je 16. junija letos doživel veliki krst. Ob njem so
namreč privezali doslej največjo kontejnersko ladjo pri nas. Vozila bo na novi tedenski liniji
za Daljni vzhod, takšne velikanke pa bodo odslej v Kopru redne obiskovalke.
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V mescu juniju smo zaključili prvo fazo urejanja zalednih površin kontejnerske obale in z
zapolnitvijo lagun pridobili dodaten skladiščni prostor za kontejnerje, skupno 9.000 m2 novih
površin.
Do konca leta pričakujemo štiri nova dvigala tipa post - panamax, ki bodo omogočila
kakovosten servis tudi največjih kontejnerskih ladij. Po tehnološki opremljenosti in
informatiziranosti smo v koraku s pristanišči v Zahodni Evropi.
Slika 3: Podaljšana obala kontejnerskega terminala

NALOŽBE V RAZVOJ
Evropski distribucijski center v Sežani
V prvi polovici leta 2009 je bilo večino sredstev vloženih v dokončanje skladiščno poslovnega prizidka v skupni izmeri cca 1.200 m2 za znanega najemnika. Dne 9. junija 2009
je bil tudi uspešno opravljen tehnični pregled objekta, kateri je osnova za izdajo porabnega
dovoljenja.
Zaključili smo določene naložbe iz leta 2008, in sicer novo »trafo« postajo za napajanje
celotnega območja, nov sistem protipožarnega varovanja objektov in upravne stavbe ter več
vzdrževalnih posegov v obnovo avtodvigala in ostale pretovorne talne mehanizacije.
Trenutno dokončujemo ureditev 35.000 m2 velikega območja platoja, na katerem načrtujemo
izgradnjo niza visoko in nizkoregalnih skladišč za potrebe sedanjih in potencialnih strank.
V mesecu maju 2009 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo skladišča za težke
tovore v velikosti 4.050 m2 in dostopne ceste. Predvideni zaključek investicije je konec leta
2009.
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PODATKI O DELNICAH IN LASTNIŠTVU
Konec junija je imela družba 14.892 delničarjev oziroma 3 odstotke več kot leto prej. Na dan
30. junij 2009 je imelo 10 največjih delničarjev v lasti 76,08 odstotkov vseh delnic Luke
Koper, d.d. Največji lastnik ostaja Republika Slovenija, ki ima v lasti 51-odstotni delež.
Tabela 3: Deset največjih delničarjev na dan 30. junij 2009
Zap.
Št.

Naziv delničarja

1.

REPUBLIKA SLOVENIJA

2.

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA
DRUŽBA, D.D.

3.

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.

4.

MESTNA OBČINA KOPER

5.

Naslov delničarja

Število
delnic

Delež
glasovalnih
pravic

Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

7.140.000

51,00%

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

1.557.857

11,13%

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

712.304

5,09%

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

466.942

3,34%

KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD
FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŽB

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana

152.265

1,09%

6.

KD ID, DELNIŠKA ID, D.D.

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana

149.882

1,07%

7.

PERSPEKTIVA FT, D.O.O.

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

140.895

1,01%

8.

ADRIATIC SLOVENICA D.D.
KOPER,KRITNO PREMOŽENJE

Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper

115.639

0,83%

9.

DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD
TRIGLAV STEBER I

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

108.103

0,77%

10.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

104.756

0,75%

SKUPAJ DESET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

10.648.643

76,08%

SKUPAJ VSE DELNICE

14.000.000

100,00%
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Graf 11: Lastniška struktura Luke Koper, d.d., dne 30. junij 2009
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Lastništvo delnic članov nadzornega sveta in članov uprave
Dne 30. junij 2009 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti naslednji člani nadzornega sveta:
Marko Valentinčič

100

Nebojša Topič

9

Delnice Luke Koper, d.d., so imeli dne 30. junij 2009 naslednji člani uprave:
dr. Gregor Veselko, predsednik uprave

20

mag. Marjan Babič, član uprave

928

mag. Boris Marzi, član uprave – delavski direktor

100
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Gibanje vrednosti delnice LKPG
Tabela 4: Pomembnejši podatki o delnici LKPG v obdobju januar – junij oziroma na dan 30.
junij
2009
Število izdanih delnic na dan 30. junij

2008

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

341,88

811,44

4,52

23,00

Najnižji enotni tečaj obdobja januar - junij (v EUR)

18,80

54,33

Najvišji enotni tečaj obdobja januar - junij (v EUR)

26,87

89,97

Enotni tečaj na dan 30. junij (v EUR)

24,42

57,96

navadne delnice
Tržna kapitalizacija na dan 30. junij (v mio EUR)
Promet (vsi posli) v obdobju januar - junij (v mio EUR)

V prvem polletju letošnjega leta je povprečni enotni tečaj delnice Luke Koper, d.d. znašal
22,90 EUR, sicer pa se je njena vrednost v tem obdobju gibala med 19,00 EUR in 27,00 EUR.
Pri tem je bilo sklenjenih 2.318 borznih poslov in poslov s svežnji, skupni promet za to
obdobje pa je dosegel 4.518.480 EUR. Ob tem je lastništvo zamenjalo 195.702 delnic.
Najvišji tečaj, po katerem so bili sklenjeni posli je znašal 27,14 EUR, najnižji pa 18,64 EUR. V
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je delnica izgubila 58 odstotkov vrednosti,
medtem ko se je v primerjavi s tečajem ob koncu leta 2008 podražila za 16 odstotkov.
Graf 12: Prikaz gibanja vrednosti indeksa SBI 20 in LKPG v obdobju januar – junij 2009
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Graf 13: Prikaz gibanja vrednosti LKPG in dnevnega prometa v obdobju januar – junij 2009
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Dividendna politika
Na podlagi sklepa 16. skupščine delničarjev, za poslovno leto 2008 Luka Koper, d.d. ne bo
izplačala dividend. Na skupščini delničarjev Luke Koper, d.d. ki je potekala 13. julija 2009 so
namreč lastniki potrdili predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Tako se bo
od 19,4 milijona EUR bilančnega dobička dobrih 12,5 milijona EUR, prenesenih iz čistega
dobička leta 2007, odvedlo v druge rezerve iz dobička. Preostali del v višini 6,86 milijona EUR
pa bo se bo prav tako odvedel v druge rezerve iz dobička, vendar s ciljem vlaganja v
pristaniško infrastrukturo. Na skupščini je bila zoper navedeni sklep napovedana izpodbojna
tožba.
(v EUR)

za leto 2008

Navadna delnica

za leto 2007
-

0,55

Čisti dobiček na delnico
Čisti dobiček na delnico družbe, izračunan kot razmerje med čistim dobičkom obdobja januar
– junij 2009 in številom vseh izdanih delnic, znaša 0,19 EUR.
Knjigovodska vrednost delnice
Knjigovodska vrednost delnice na dan 30. junij 2009 izračunana kot razmerje med vrednostjo
kapitala in številom vseh izdanih delnic, znaša 21,72 EUR.
Lastne delnice, odobreni kapital, pogojno povečanje kapitala
Na dan 30. junij 2009 družba ni imela lastnih delnic. Luka Koper, d.d., v Statutu ne
predvideva kategorije odobrenega kapitala, do katere bi lahko uprava družbe povečala
osnovni kapital. Družba v obdobju januar - junij 2009 ni imela podlage za pogojno povečanje
osnovnega kapitala.
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POSLOVNA ODLIČNOST
V Luki Koper, d.d. sistematično vpeljujemo nove standarde in poslovne modele ter
obnavljamo obstoječe. Letos smo se drugič vključili v tekmovanje za evropsko nagrado za
poslovno odličnost in evropskim ocenjevalcem prepustili oceno o učinkovitosti naših delovnih
procesov.
Priznanje za poslovno odličnost je za družbo, ki ga prejme, svojevrstna potrditev, da so
spremembe, ki jih je uvedla v poslovanje, dobre. Model poslovne odličnosti kot ocenjevalno
orodje v Luki Koper, d.d. uporabljamo že od leta 1998, ko smo izvedli prvo samoocenitev.
Leto kasneje smo se prvič prijavili na tekmovanje za nacionalno nagrado odličnosti, leta 2002
pa v konkurenci storitvenih podjetij prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost. Tekmovanje predstavlja posebno vrsto odgovornosti. V samoocenitvenih postopkih
namreč ugotavljamo svoje prednosti in slabosti, spoznavamo dobre prakse ter iščemo
priložnosti za izboljšanje na vseh področjih.
Z aktivnostmi za lanski razpis smo začeli konec leta 2007, prijavo pa oddali decembra 2008.
Po sestanku predstavnikov družbe z evropskimi ocenjevalci v Bruslju marca letos sta sledila
njihov ogled in preverjanje naših poslovnih procesov v maju. Iz evropskega sklada za
upravljanje kakovosti EFQM iz Bruslja so nam sredi julija sporočili, da se je Luka Koper, d.d.
uvrstila med finaliste v letošnjem tekmovanju za nagrado evropske poslovne odličnosti.
Preizkušeni standardi tudi v odvisnih družbah
V prvi polovici letošnjega leta smo že znane in preizkušene pristope in postopke iz Luke
Koper, d.d. dokončno prenesli tudi v našo hčerinsko družbo Adria Terminali, d.o.o. Zadnji
preizkusni kamen v projektu uvajanja standarda ISO 9001:2008 sta predstavljali pregled
redne notranje presoje in certifikacijska presoja zunanjih presojevalcev. Sistem kakovosti v
družbi Adria Terminali, d.o.o. je tako odslej v celoti integriran v luški sistem vodenja.
ODPRTI ZA JAVNOST
Komunikacijska politika Skupine Luka Koper temelji na transparentnosti in odprtosti do
zunanjih javnosti. Različne javnosti smo sproti obveščali prek sredstev javnega obveščanja,
prek obveznih poslovnih objav na spletnem mestu Ljubljanske borze SEOnet ter z objavo
novic na spletni strani Luke Koper, d.d.
V prvi polovici letošnjega leta smo izdali tudi nekaj publikacij. Poročilo o trajnostnem
razvoju 2008 je izšlo v mesecu maju. Namenili smo ga vsem, ki jih zanimajo naše
gospodarske, družbene in okoljske aktivnosti. To poročilo je prvo trajnostno poročilo v
Sloveniji, ki je bilo revidirano po mednarodnih standardih Global Reporting Initiative s strani
UN Global Compct Slovenija. Našo zavezanost k trajnostnem razvoju bomo še podrobneje
predstavili na novem spletnem mestu www.zivetispristaniscem.si.
Za najmlajše obiskovalce pristanišča, otroke do desetega leta starosti, smo pripravili
informativno knjižico. V njej opisujemo, kaj vse se v pristanišču dogaja, kako pristanišče
deluje in zakaj ga sploh potrebujemo.
Za večjo prepoznavnost pristanišča nudimo tudi brezplačne oglede za organizirane skupine –
v prvi polovici leta 2009 si je pristanišče ogledalo skoraj 8.000 ljudi. V mesecu juniju je Luka
Koper d.d. pripravila razstavo umetniških del, ki jih je skozi leta odkupila od priznanih
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slovenskih umetnikov. Ob tej priložnosti je izšel katalog Pristanišče skozi umetnost, v
katerem smo predstavili vse razstavljene umetnine.
Komuniciranje z vlagatelji
Aprila 2009 smo se predstavili na Dnevih slovenskega trga kapitala v Ljubljani, kjer smo
predstavili ključne lanskoletne dosežke, nekatere poudarke iz poslovanja in najpomembnejše
razvojne projekte.
V prizadevanjih, da bi dan odprtih vrat za vlagatelje, ki smo ga prvič organizirali v letu 2008,
postal tradicionalna točka srečanja obstoječih in potencialnih vlagateljev, ga bomo letos
ponovno organizirali.
RAZISKAVE IN RAZVOJ
Luka Koper, d.d. se zaveda pomembnosti svoje prisotnosti v mednarodnem institucionalnem
okolju, zato se tudi čedalje intenzivneje vključuje v aktivnosti, ki jih sofinancirajo evropski
skladi. Tako zagotavlja svojo umeščenost v evropski prostor ter ažurnost s pristaniškimi in
logističnimi inovativnimi temami. Žal veliko razpisov prihaja z večmesečno ali celo letno
zamudo, zato je bojazen, da se razpoložljiva sredstva ne bodo uspela pravočasno počrpati,
hkrati pa je težko usklajeno načrtovati potrebe našega pristanišča s prijavljanjem projektov.
Luka Koper, d.d. se je v prvi polovici leta 2009 vključevana v sledeče evropske projekte:



nadaljevala je s sodelovanjem pri 3 projektih, ki so se pričela že v letu 2008 in sicer:
StraNetRegio (iz 7. okvirnega programa), SONORA (iz programa Srednja Evropa) in
KOBALINK (iz programa Marco Polo II),



v letu 2009 pa so bili odobreni še 4 projekti, kjer je vključena Luka Koper: MEMO,
Climeport in Backgrounds (iz programa Mediteran) in Watermode (iz programa
Jugovzhodna Evropa). Projekti so večinoma raziskovalne, razvojne in promocijske
narave s ciljem koordiniranega geografskega oziroma evropskega regionalnega
razvoja.

Luka Koper, d.d. si še vedno prizadeva, da bi koprsko pristanišče pridobilo tudi kohezijska
sredstva za gradnjo novih operativnih obal javne pristaniške infrastrukture. V kratkem
pričakujemo, da bi sodelovali tudi pri razpisih strukturnih skladov za razvoj gospodarskologističnih središč v Sloveniji, saj ocenjujemo, da ima Koper pri teh pomembno vlogo.
ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE PODPORE
Na področju informatike smo v prvi polovici leta 2009 začeli s projekti:









na področju e-fakturiranja in e-arhiviranja,
prenove sistema za podporo odločanja,
prenove dokumentnega sistema,
uvedbe SAP modula VZD (varnost in zdravje pri delu),
dodajanja novih funkcionalnosti v sistemu TinO in
uvajanja portalske rešitve.

Začeli smo tudi s projektom primerjave najboljših sistemov za upravljanje kontejnerskega
terminala. Večina omenjenih projektov bo končanih do konca leta 2009.
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TRAJNOSTNI RAZVOJ
Leto 2009 bo za Luko Koper d.d. v znamenju sprejema državnega prostorskega načrta,
temeljnega akta, ki bo našemu pristanišču omogočil prostorsko širitev in razvoj.
Z njegovim sprejetjem bo država začrtala naše razvojne okvirje, dopolnitev in razširitev
dejavnosti na obstoječih pomolih, omogočila njihovo širitev oziroma izgradnjo novih, ureditev
stičnih območij pristanišča z urbanim okoljem in navezavo na zunanje infrastrukturno
omrežje.
UPRAVLJANJE S KADRI
Tabela 5: Število zaposlenih po družbah v Skupini Luka Koper
Družba

Jan. - jun.
2009

Jan. – jun.
2008

Indeks

Luka Koper, d.d.

794

787

101

Luka Koper INPO, d.o.o.

234

237

99

Luka Koper Pristan, d.o.o.

13

15

87

Adria Terminali, d.o.o.

34

35

97

4

3

133

29*

26

112

1.079

1.103

98

TOC d.o.o.
Adria – Tow, d.o.o.
SKUPAJ

* zaradi spremembe metode uskupinjevanja družbe Adria -Tow, d.o.o., ki jo na dan 30. junij 2009 uskupinjujemo
po kapitalski metodi, število zaposlenih družbe Adria – Tow, d.o.o. v obdobju januar – junij 2009 ni upoštevano v
skupnem številu zaposlenih Skupine

Družbe v Skupini Luka Koper, ki nimajo zaposlenih, niso prikazane v zgornji tabeli.
Z namenom obvladovanja negotovih tržnih razmer so bili v začetku leta 2009 sprejeti ukrepi
za boljšo izkoriščenost notranjih kadrovskih resursov in omejitve zaposlovanja. Kljub 21
odstotkov nižjemu prometu v prvi polovici leta 2009 smo z učinkovitejšim razporejanjem
delovnega časa zaposlenih ter z zmanjšanim številom zunanjih izvajalcev pristaniških storitev
uspeli zagotoviti zaposlitev in delo vsem zaposlenim.
V prvih šestih mesecih leta 2009 je bilo na ravni Skupine realiziranih 19 novih zaposlitev, 19
odhodov pa je bilo predvsem zaradi starostne upokojitve.
V primerjavi s prvo polovico leta 2008 se je stopnja fluktuacije, izražena kot število odhodov
deljeno s povprečnim številom zaposlenih, na ravni Skupine močno zmanjšala, in sicer iz 2,4
odstotka na 1,7 odstotka; v delniški družbi pa iz 2,1 odstotka na 0,6 odstotka. Nižja
fluktuacija je predvsem posledica manjših nihanj v strukturi zaposlenih oziroma zaposlovanju.
Bolniška odsotnost na ravni Skupine se je zmanjšala iz 6,9 odstotka v letu 2008 na 5,3
odstotka celotnega fonda delovnih ur v letu 2009, v delniški družbi pa se je rahlo povečala iz
4,13 odstotka na 4,7 odstotka v letu 2009.
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Tabela 6: Število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 30. junij 2009
Število zaposlenih
po stopnji izobrazbe

Delež
v%

Skupina
Luka Koper

Delež
v%

17

2

18

2

VII.

208

26

226

21

VI.

50

6

59

5

V.

246

31

280

26

IV.

191

24

272

25

III.

24

3

35

3

II.

52

7

141

13

I.

6

1

48

5

794

100

1.079

100

VIII in več

SKUPAJ

Luka Koper
d.d.

V primerjavi z lanskim letom se je izobrazbena struktura zaposlenih v Skupini izboljšala
predvsem na ravni višje strokovne, visoko strokovne ter univerzitetne izobrazbe. Na teh
ravneh se je število zaposlenih povečalo za 21, kar je posledica uspešno zaključenih študijev
ob delu, novih zaposlitev ter odhodov zaposlenih brez izobrazbe, ki se jih ne nadomešča.
Na ravni Skupine je bilo izobraževanju namenjenih povprečno 7,1 ur na zaposlenega, kar je
0,4 ure več kot v preteklem letu, oziroma 12,9 ur na zaposlenega v delniški družbi, kar je 3,9
ure več kot v prvem polletju lani. V izobraževanje zaposlenih je bilo vloženih 83 tisoč EUR.
Izobraževalne aktivnosti (pridobitev, uporaba in prenos znanja) omogočajo zaposlenim
karierni razvoj, kar predstavlja njihovo dodatno motivacijo za delo. Na ravni Skupine je
vertikalno in horizontalno napredovalo 74 zaposlenih (od tega 37 v delniški družbi), v višjo
stopnjo usposobljenosti in fleksibilnosti na delovnem mestu pa 172 zaposlenih (od tega 122 v
delniški družbi).
Na področju praks upravljanja s kadri je bilo v prvi polovici leta izvedeno ocenjevanje
medsebojnega sodelovanja enot znotraj Skupine, podeljena so bila javna priznanja in
nagrade vodji leta, vzornim delavcem, inovatorju leta, najboljšemu timu za kakovost ter enoti
za najboljše sodelovanje.
PARTNERSTVO Z DRUŽBENIM OKOLJEM
Skupina Luka Koper podpira številne družbene dejavnosti. Od športa, kulture, zdravstva,
izobraževanja, vlaga pa tudi v različne humanitarne projekte in dejavnosti ter projekte s
področja varovanja okolja. Prav tako sodeluje tudi pri projektih, ki pomembno vplivajo na
razvoj kraja ter prispevajo k kvalitetnejšemu življenju prebivalcev. V prvi polovici leta 2009 je
Skupina Luka Koper v te namene porabila 794 tisoč EUR.
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Graf 14: Porazdelitev sredstev po področjih
12%

10%

78%

ŠPORT

KULTURNO-HUMANITARNO

IZOBRAŽEVALNO-INFORMATIVNO

NADZOROVANJE VPLIVOV NA NARAVNO OKOLJE
Luka Koper d.d. je v letu 2008 in začetku leta 2009 svoje poslovanje prilagodila zahtevam
sistema EMAS, v skladu z Uredbo EU, št. 761/2001. ECO-Management and Audit Sheme
(EMAS), je uredba evropskega parlamenta in Sveta Evrope, sestavljena kot orodje za
sistematizirano ravnanje z okoljem. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje okoljskih
informacij ter izpolnjevanje zakonodajnih zahtev so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS
od drugih modelov in shem okoljskega vodenja. Skladno z okoljevarstveno strategijo družbe,
je EMAS logična dopolnitev le-te. Sodelovanje v shemi je prostovoljno, z vpisom v EMAS
register pa se obvežemo, da bomo letno pripravljali in objavljali overjeno okoljsko izjavo ter
trajno zagotavljali skladnost z zakonodajo na področju okolja.
Vzpostavitev ter certifikacija oziroma registracija sistemov ravnanja z okoljem sodi v skupino
najmodernejših posrednih mehanizmov varovanja okolja. Shema EMAS je, tako kot ISO
14001, namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah
ter obveščanju javnosti in drugih zainteresiranih o teh učinkih. Delovanje sistema po shemi
EMAS je aprila preverjal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) in ugotovil, da
sistem ustreza zahtevam predpisov evropske uredbe EMAS. Certifikat EMAS pa nam bo v
naslednjih mesecih podelilo Ministrstvo za okolje in prostor. Tako bomo druga gospodarska
družba v slovenskem prostoru, ki je certificirana po sistemu EMAS.
Luka Koper d.d. je začela s sodelovanjem na dveh okoljskih evropskih projektih. Projekt
Climeport-Mediterranean ports’ contribution to combat global climate change ter s projektom
Memo - Mediterranean electronic marine highways observatory. Oba projekta sta del sheme
Mediterranean Program 2007-2013 in sta usmerjena v zmanjševanje okoljskih vplivov.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
SKUPINE LUKA KOPER
Tabela 7: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Skupine Luka Koper
(v EUR)
Poslovni prihodki
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog
3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve
4. Drugi poslovni prihodki
Stroški poslovanja

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

59.610.541

69.318.515

86

57.559.438

68.033.736

85

-

-

-

9.449

5.920

160

2.041.654

1.278.859

160

52.715.022

53.037.800

99

5. Stroški blaga, materiala in storitve

19.592.515

23.439.759

84

6. Stroški dela

19.339.637

16.677.885

116

7. Odpisi vrednosti

10.536.894

9.350.038

113

3.245.976

3.570.118

91

Poslovni izid iz poslovanja

6.895.519

16.280.715

42

Finančni prihodki

1.525.339

4.779.196

32

9. Finančni prihodki iz deležev

983.072

3.912.842

25

10. Finančni prihodki iz danih posojil

257.490

521.654

49

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

284.777

344.700

83

4.293.135

2.663.429

161

-

232.852

-

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4.178.743

2.063.854

202

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

114.392

366.723

31

-2.767.796

2.115.767

-131

4.127.723

18.396.482

22

424.940

2.692.425

16

8.157

30.824

26

3.694.626

15.673.233

24

3.841.572

15.438.041

25

-146.946

235.192

-162

0,27

1,10

25

8. Drugi poslovni odhodki

Finančni odhodki
12. Fin. odh. iz oslab in odpisov fin. naložb

Izid iz financiranja
Celotni poslovni izid
15. Davek iz dobička
16. Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Dobiček večinskega lastnika
Dobiček manjšinskega lastnika
Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)

31

Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

Tabela 8: Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Luka Koper
Jan. – jun.
2009
Dobiček tekočega obdobja

Jan. – jun.
2008

3.694.626

15.673.233

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev
razpoložljivih za prodajo

12.096.975

-28.359.303

Vpliv odloženih davkov

-2.419.395

5.671.861

9.677.580

-22.687.442

13.372.206

-7.014.209

13.519.152

-7.249.381

-146.946

235.192

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:

Skupaj drugi vseobsegajoči donosi v obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju
Od tega:
-

kapital večinskih lastnikov

-

kapital manjšinskih lastnikov
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Tabela 9: Nerevidirana bilanca stanja Skupine Luka Koper
AKTIVA
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

SREDSTVA

588.723.124

556.610.483

106

A. Dolgoročna sredstva

560.240.505

509.161.405

110

7.016.292

5.895.817

119

391.472.041

361.067.090

108

5.976.890

3.554.139

168

IV. Dolgoročne finančne naložbe

152.918.243

135.768.400

113

V. Dolgoročne poslovne terjatve

218.951

217.865

100

2.638.088

2.658.092

99

25.240.047

44.730.979

56

149.563

126.483

118

17.253

20.248

85

III. Kratkoročne finančne naložbe

1.306.662

10.700.203

12

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

22.438.359

23.767.700

94

128.221

2.199.125

6

1.199.989

7.917.220

15

3.242.572

2.718.100

119

52.545.741

47.633.780

110

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in
AČR
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine

VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupina za odtujitev)
II. Zaloge

V. Kratkoročne terjatve za davek od dobička
VI. Dobro imetje pri bankah
C. Kratkoročne aktivne časovne razmej.
D. Zunajbilančna sredstva
PASIVA
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

588.723.124

556.610.483

106

Kapital

321.790.452

311.059.034

103

A. Kapital - večinski lastnik

321.110.853

307.596.678

104

58.420.965

58.420.965

100

I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve

89.562.703

89.562.703

100

III. Zakonske rezerve

18.872.798

18.877.775

100

100.333.557

100.333.557

100

V. Presežek iz prevrednotenja

14.970.873

5.293.292

283

VI. Preneseni čisti poslovni izid

35.108.385

25.058.917

140

3.841.572

10.049.468

38

679.599

3.462.356

20

10.798.560

11.141.234

97

126.973.303

105.334.648

121

123.046.617

103.836.807

119

183.968

174.518

105

3.742.718

1.323.323

283

127.685.577

127.822.833

100

I. Kratkoročne finančne obveznosti

99.966.934

97.521.399

103

II. Kratkoročne poslovne obveznosti

27.326.711

30.151.946

91

391.932

149.487

262

1.475.232

1.252.734

118

52.545.741

47.633.780

110

IV. Druge rezerve iz dobička

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. Kapital - manjšinski lastnik
C. Rezervacije
D. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek
E. Kratkoročne obveznosti

III. Kratkoročne obvez. za davek od dobička
F. Pasivne časovne razmejitve
G. Zunajbilančne obveznosti
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Tabela 10: Nerevidiran izkaz denarnih tokov Skupine Luka Koper
jan. – jun.
2009

( v EUR)

jan. – jun.
2008

Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti poslovni izid

3.702.783

15.673.232

4.127.722

18.396.480

-424.939

-2.723.248

13.435.697

6.978.662

10.444.919

8.931.097

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

-21.519

-150.036

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

74.115

98.200

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih
terjatev (-)

-1.240.561

-4.434.496

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih
obveznosti (+)

4.178.743

2.533.897

161.083

-18.515.923

3.399.158

-16.178.287

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-524.472

-2.593.967

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

0

30.824

-23.080

92.772

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih
odhodkih
b) Prilagoditve za
Amortizacijo (+)

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih
razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
Začetne manj končne zaloge

2.994

-3.054

-2.573.342

5.870.543

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in
rezervacije

-120.175

-62.894

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

0

-5.671.860

17.299.563

4.135.971

22.250.436

19.006.236

983.071

-137.340

0

-

4.231.297

603.527

0

-

78.794

12.087.929

16.957.274

6.452.120

Končni manj začetni poslovni dolgovi

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

Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku,
ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
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b) Izdatki pri naložbenju

-63.743.831

-66.310.721

-1.202.238

-686.707

-44.762.444

-54.427.197

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-2.712.305

-1.237.108

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-3.548.632

-5.069.848

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-11.518.212

-4.889.861

-41.493.395

-47.304.485

130.141.539

131.786.213

0

0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

20.441.867

62.000.000

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

109.699.672

69.786.213

-112.664.938

-88.718.737

-4.178.743

-1.761.518

0

0

-1.232.057

-10.600.000

-107.206.604

-76.357.219

-47.534

0

17.476.601

43.067.476

1.199.989

1.911.855

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

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

Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju
ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

K ončno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

Začetno stanje denarnih sredstev

35
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Tabela 11: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – junij 2008
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
(v EUR)

Vpoklicani
kapital
I/1

Stanje 1. januar 2008
Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve
II/1

Druge
rezerve iz
dobička

Zakonske
rezerve
III/1

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti
dobiček

III/4

Skupaj
kapital

IV/1

V/1

VI/2

58.420.965

89.562.703

18.868.359

95.728.958

13.025.799

17.586.058

44.598.949

337.791.792

0

0

0

0

0

15.438.040

-22.687.442

-7.249.402

15.438.040

-22.687.442

-7.249.402

17.586.058

-17.586.058

0

0

17.586.058

-17.586.058

Vnos vseobsegajočega donosa v
obdobju
Premiki v kapitalu

Rezerva za
pošteno
vrednost

0

0

0

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po
sklepu uprave in nadzornega sveta
Prenos v druge rezerve iz dobička po
sklepu skupščine
Prenos čistega dobička preteklega leta v
preneseni čisti dobiček
Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

58.420.965

89.562.703

18.868.359

95.728.958

30.611.857

15.438.040

21.911.507

330.542.390

Izplačilo dividend
Stanje 30. junij 2008
Kapital – manjšinski lastniki
Stanje 30. junij 2008
Kapital - skupaj

824.898

25.652

4.979

1.763.831

521.263

235.192

0

3.375.816

59.245.863

89.588.355

18.873.338

97.492.789

31.133.120

15.673.232

21.911.507

333.918.206
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Tabela 12: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Skupine Luka Koper za obdobje januar – junij 2009
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
(v EUR)

Vpoklicani
kapital
I/1

Stanje 1. januar 2009
Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve
II/1

Druge
rezerve iz
dobička

Zakonske
rezerve
III/1

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti
dobiček

III/4

Skupaj
kapital

IV/1

V/1

58.420.965

89.562.703

18.877.775

100.333.556

25.058.917

10.049.468

5.293.292

307.596.678

0

0

0

0

0

3.841.572

9.677.579

13.519.151

3.841.572

9.677.579

13.519.151

10.049.468

-10.049.468

0

-4.977

10.049.468

-10.049.468

Vnos vseobsegajočega donosa v
obdobju
Premiki v kapitalu

Rezerva za
pošteno
vrednost

0

0

-4.977

0

VI/2

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička
po sklepu uprave in nadzornega sveta
Prenos v druge rezerve iz dobička po
sklepu skupščine
Prenos čistega dobička preteklega leta
v preneseni čisti dobiček
ADRIA-TOW d.o.o. – sprememba
metode uskupinjevanja
Premiki iz kapitala

-4.977

0

-4.977

0

0

0

0

0

0

0

0

58.420.965

89.562.703

18.872.798

100.333.556

35.108.385

3.841.572

14.970.872

321.110.852

Obveznost za dividende
Nagrade članom nadzornega sveta
Stanje 30. junij 2009
Kapital – manjšinski lastniki
Stanje 30. junij 2009
Kapital - skupaj

1.393.149

0

0

0

-555.356

-158.194

0

679.599

59.814.114

89.562.703

18.872.798

100.333.556

34.553.029

3.683.378

14.970.872

321.790.451
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE LUKA KOPER
Računovodski izkazi Skupine Luka Koper so pripravljeni za obdobje januar - junij 2009, to je
na dan 30. junij 2009 in vključujejo izkaze matične družbe Luke Koper d.d., izkaze odvisnih
družb in pripadajoče dobičke oziroma izgube pridruženih in skupaj obvladovanih družb.
Računovodski izkazi Skupine Luka Koper na dan 30. junij 2009 niso revidirani. Pri
računovodskih izkazih Skupine Luka Koper, d.d., so upoštevane enake računovodske
usmeritve kot za leto 2008.
Izjava o skladnosti
Sestavljeni so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU.
Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v valuti EUR brez centov. S skupinskimi računovodskimi
izkazi želimo dati kot Skupina Luka Koper najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije
o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja skupine v obdobju
januar – junij 2009 in primerjalno za enako obdobje 2008.
Poštena vrednost je uporabljena in izkazana pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo,
vse ostale postavke v računovodskih izkazih predstavljajo nabavno oziroma odplačno
vrednost.
Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki – 59.610.541 EUR
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

59.610.541

69.318.515

86

Prihodki od prodaje na domačem trgu

20.049.684

21.493.986

93

Prihodki od prodaje na tujem trgu

37.509.754

46.539.750

81

9.449

5.920

160

2.041.654

1.278.859

160

( v EUR)
POSLOVNI PRIHODKI

Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi poslovni prihodki

Indeks
2009/2008

Skupina Luka Koper je obdobje januar – junij 2009 zaključila s prihodki v višini 59.610.541
EUR. Pretežni del prihodkov (63 odstotkov) smo dosegli na tujem trgu, to je trgih EU in
tretjih držav.
Med posameznimi družbami v skupini smo v prvem polletju 2009 ustvarili 653.574 EUR
poslovnih prihodkov.
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Stroški blaga, materiala in storitev - 19.592.515 EUR
(v EUR)
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

19.592.515

23.439.759

84

4.045.977

4.901.162

83

15.546.538

18.538.597

84

Stroški materiala
Stroški storitev

Indeks
2009/2008

Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšali za 16
odstotkov. Njihov delež v prihodkih Skupine znaša 33 odstotkov in se je glede na primerljivo
obdobje preteklega poslovnega leta zmanjšal za 1 odstotno točko.
Stroški dela - 19.339.637 EUR
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

19.339.637

16.677.885

116

14.816.571

12.297.833

120

Stroški socialnih zavarovanj

2.712.735

2.316.405

117

Drugi stroški dela

1.810.331

2.063.647

88

(v EUR)
STROŠKI DELA
Stroški plač

Indeks
2009/2008

Na dan 30. junij 2009 je bilo v Skupini Luka Koper, d.d. zaposlenih 1.079 delavcev, na dan
30. junij 2008 pa 1.103 delavcev. Stroški dela so za 16 odstotkov nad lansko vrednostjo
zaradi nove sistemizacije delovnih mest in podpisa nove kolektivne pogodbe, ki je stopila v
veljavo oktobra 2008.
Odpisi vrednosti - 10.536.894 EUR
(v EUR)
ODPISI VREDNOSTI
Amortizacija osnovnih sredstev

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

10.536.894

9.350.038

113

10.155.364

8.931.097

114

289.554

237.189

122

91.976

181.752

51

Amortizacija naložbenih nepremičnin
Prevrednotovalni poslovni odhodki

Amortizacija se je v obdobju januar – junij 2009 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega
leta povečala za 13 odstotkov, predvsem na račun naložbenih aktivnosti matične družbe.
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Drugi poslovni odhodki - 3.245.976 EUR
(v EUR)

Jan. - jun.
2009

DRUGI STROŠKI

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

3.245.976

3.570.118

91

2.572.453

2.914.605

88

Izdatki za varstvo okolja

231.906

260.169

89

Ostali stroški

441.617

395.344

112

Dajatve neodv. od stroš.dela in drugih str.

Med dajatvami, ki niso odvisne od stroškov dela, prevladuje nadomestilo za stavbno
zemljišče.
Finančni prihodki – 1.525.339 EUR
(v EUR)
FINANČNI PRIHODKI

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

1.525.339

4.779.196

32

Finančni prihodki iz deležev

983.072

3.912.842

25

Finančni prihodki iz danih posojil

257.490

521.654

49

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do
drugih in pozitivne tečajne razlike

284.777

344.700

83

V prvem polletju leta 2009 smo ustvarili finančne prihodke v višini 1.525.339 EUR. Največje
zmanjšanje je opazno pri finančnih prihodkih iz deležev in dividend, ki so dosegli 25
odstotkov vrednosti zneska ustvarjenega v primerljivem lanskem obdobju.
Finančni odhodki - 4.293.135 EUR
(v EUR)
FINANČNI ODHODKI

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

4.293.135

2.663.430

161

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4.178.743

2.296.707

182

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
in negativne tečajne razlike

114.392

366.723

31

V strukturi finančnih odhodkov prevladujejo odhodki iz naslova finančnih obveznosti v višini
4.178.743 EUR. Glavni vir povečanja finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti, ki so v
primerjavi s podatki za primerljivo obdobje preteklega leta višji za 82 odstotkov, so obresti
na najeta posojila, ki jih je matična družba najela za financiranje načrtovanega obsega
investicij.
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Poslovni izid obračunskega obdobja – 4.127.723 EUR
(v EUR)
CELOTNI POSLOVNI IZID
Davek iz dobička
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček večinskih lastnikov
Čisti dobiček manjšinskih lastnikov
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

4.127.723

18.396.482

22

424.940

2.692.425

16

8.157

30.824

26

3.694.626

15.673.233

24

3.841.572

15.438.041

25

-146.946

235.192

-162

0,27

1,10

25

Čisti poslovni izid Skupine znaša 3.694.626 EUR in dosega 24-odstotno realizacijo
lanskoletnega. Dosežen poslovni izid je posledica zmanjšanega ladijskega pretovora ter
posledično nižjih prihodkov od prodaje ter višjih odhodkov iz financiranja.
Dodatna pojasnila izkaza bilance stanja
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine –
404.465.223 EUR
(v EUR)

30.6.2009

NEOPREDM.DOLG.SRED. IN DOLG. AČR

31.12.2008

Indeks
2009/2008

7.016.292

5.895.817

119

391.472.041

361.067.091

108

209.695.879

190.006.949

110

a. Zemljišča

34.776.365

31.353.965

111

b. Zgradbe

174.919.514

158.652.984

110

62.342.574

63.235.123

99

148.951

148.952

100

119.284.637

107.676.067

111

5.976.890

3.554.139

168

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1. Zemljišča in zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osn.sre., ki se pridobivajo
NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja 66 odstotkov vrednosti vseh sredstev
Skupine, njihova vrednost pa se je od začetka leta povečala za 8 odstotkov. Povečanje
vrednosti osnovnih sredstev je posledica intenzivnih vlaganj v povečanje zmogljivosti v
preteklem obdobju, medtem ko je povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
pridobivajo v višini 11 odstotkov glede na stanje 31. december 2008, posledica tekočih
investicijskih projektov.
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Dolgoročne finančne naložbe - 152.918.243 EUR
(v EUR)
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

152.918.243

135.768.400

113

147.181.498

129.981.589

113

5.736.745

5.786.812

99

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila

Na dan 30. junij 2009 so dolgoročne finančne naložbe Skupine znašale 152.918.243 EUR in
dosegajo 27-odstotni delež dolgoročnih sredstev. Pretežni del dolgoročnih finančnih naložb je
v lasti matične družbe. Sestavljajo jih predvsem naložbe matične družbe v odvisne,
pridružene in skupaj obvladovane družbe, ter druge naložbe v deleže in vrednostne papirje.
V primerjavi s primerljivim obdobjem preteklega leta so se povečale za 13 odstotkov
predvsem zaradi dviga vrednosti tečajev vrednostnih papirjev na organiziranem trgu.
Kratkoročna sredstva - 25.240.047 EUR
(v EUR)
KRATKOROČNA SREDSTVA

30.6.2009

31.12.2008

Indeks
2009/2008

25.240.047

44.730.979

56

Na dan 30. junij 2009 izkazano stanje kratkoročnih sredstev dosega 56 odstotkov vrednosti
kratkoročnih sredstev, izkazanih na dan 31. december 2008. V Skupini so se bistveno
zmanjšale kratkoročne finančne naložbe.
Kapital - 321.790.452 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

KAPITAL

321.790.452

311.059.034

103

KAPITAL – večinski lastnik

321.110.853

307.596.678

104

VPOKLICANI KAPITAL

58.420.965

58.420.965

100

KAPITALSKE REZERVE

89.562.703

89.562.703

100

REZERVE IZ DOBIČKA

119.206.355

119.211.332

100

1. Zakonske rezerve

18.872.798

18.877.775

100

100.333.557

100.333.557

100

PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

14.970.873

5.293.292

283

PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

35.108.385

25.058.917

140

3.841.572

10.049.468

38

679.599

3.462.356

20

2. Druge rezerve iz dobička

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
KAPITAL – manjšinski lastnik

Zbirni kapital Skupine je enak seštevku kapitala večinskega lastnika in kapitala manjšinskih
lastnikov in na dan 30. junij 2009 znaša 321.790.452 EUR.
Presežek iz prevrednotenja se oblikuje na osnovi sprememb borznih vrednosti finančnih
sredstev. Delnice razvrščene v skupino po pošteni vrednosti prek kapitala, ki kotirajo na
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organiziranem trgu vrednostnih papirjev so v obravnavanem obdobju pridobile na vrednosti,
zato je presežek iz prevrednotenja v primerjavi s koncem leta 2008 večji za 183 odstotkov.
Sprememba v višini zakonskih rezerv večinskega lastnika in zmanjšanje kapitala
manjšinskega lastnika je posledica spremembe metode uskupinjevanja družbe Adria-Tow,
d.o.o., ki jo na dan 30. junij 2009 uskupinjujemo po kapitalski metodi.
Dolgoročne obveznosti - 126.973.303 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

126.973.303

105.334.648

121

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

123.046.617

103.836.807

119

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

183.968

174.518

105

3.742.718

1.323.323

283

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

Glavnina dolgoročnih finančnih obveznosti pripada matični družbi. Naraščanje dolgoročnih
finančnih obveznosti matične družbe je posledica intenzivnega investicijskega ciklusa
podjetja, ki z najemanjem bančnih posojil uravnoteženo financira načrtovan obseg investicij.
Kratkoročne obveznosti - 127.685.577 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

127.685.577

127.822.833

100

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

99.966.933

97.521.399

103

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

27.718.643

30.301.433

91

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti so se v prvem polletju 2009 gibale enako kot na zadnji dan
primerljivega obdobja. Povečanje kratkoročnih finančnih obveznosti izhaja iz povečanja
kratkoročnih finančnih obveznosti matične družbe.
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NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
DRUŽBE LUKA KOPER, D.D.
Tabela 13: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Luke Koper, d.d.
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

55.500.214

62.608.098

89

54.004.534

61.687.720

88

2. Sprememba vrednosti zalog

-

-

-

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve

-

-

-

1.495.680

920.378

163

49.098.393

48.393.831

101

5. Stroški blaga, materiala in storitve

19.728.717

22.853.852

86

6. Stroški dela

16.078.107

13.517.814

119

7. Odpisi vrednosti

10.026.442

8.456.840

119

3.265.127

3.565.325

92

6.401.821

14.214.267

45

942.278

3.975.231

24

9. Finančni prihodki iz deležev

448.535

3.328.734

13

10. Finančni prihodki iz danih posojil

222.950

311.729

72

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

270.793

334.768

81

4.442.863

2.711.364

164

-

232.852

-

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4.333.274

2.124.455

204

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

109.589

354.057

31

-3.500.585

1.263.867

-377

2.901.236

15.478.134

19

290.123

2.321.720

12

2.212

28.907

8

2.608.901

13.127.507

20

0,19

0,94

20

(v EUR)
Poslovni prihodki
1. Čisti prihodki od prodaje

4. Drugi poslovni prihodki
Stroški poslovanja

8. Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki

Finančni odhodki
12. Fin. odh. iz oslab in odpisov fin. naložb

Izid iz financiranja
Celotni poslovni izid
15. Davek iz dobička
16. Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)

Indeks
2009/2008

Tabela 14: Izkaz vseobsegajočega donosa Luke Koper, d.d.
Jan. – jun.
2009
Dobiček tekočega obdobja

Jan. – jun.
2008

2.608.901

13.127.507

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev
razpoložljivih za prodajo

12.096.975

-28.359.303

Vpliv odloženih davkov

-2.419.395

5.671.861

9.677.580

-22.687.422

13.491.496

-9.559.915

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:

Skupaj drugi vseobsegajoči donosi v obdobju
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju
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Tabela 15: Nerevidirana bilanca stanja Luke Koper, d.d.
AKTIVA
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

SREDSTVA

571.256.853

534.709.567

107

A. Dolgoročna sredstva

545.056.983

490.179.850

111

6.758.561

5.895.567

115

363.236.980

329.837.644

110

19.509.833

17.087.083

114

IV. Dolgoročne finančne naložbe

152.804.321

134.611.141

114

V. Dolgoročne poslovne terjatve

218.951

217.865

100

2.528.337

2.530.550

100

23.112.765

41.885.700
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I. Sredstva (skupina za odtujitev)

149.563

126.483

118

II. Kratkoročne finančne naložbe

826.985

9.305.991

9

21.455.175

22.811.660

94

-

2.095.477

-

681.042

7.546.089

9

3.087.105

2.644.017

117

52.253.623

46.412.261

113

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in
AČR
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine

VI. Odložene terjatve za davek
B. Kratkoročna sredstva

III. Kratkoročne poslovne terjatve
IV. Kratkoročne terjatve za davek od dobička
V. Dobro imetje pri bankah
C. Kratkoročne aktivne časovne
razmejitve
D. Zunajbilančna sredstva
PASIVA
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

571.256.853

534.709.567

107

A. Kapital

304.063.968

291.777.487

104

I. Vpoklicani kapital

58.420.965

58.420.965

100

II. Kapitalske rezerve

89.562.703

89.562.703

100

119.098.671

119.098.671

100

IV. Presežek iz prevrednotenja

14.970.872

5.293.292

283

V. Preneseni čisti poslovni izid

19.401.856

12.534.194

155

2.608.901

6.867.662

38

III. Druge rezerve iz dobička

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. Rezervacije

3.277.373

3.286.229

100

126.875.693

105.237.194

121

123.046.617

103.836.806

119

86.358

77.064

112

3.742.718

1.323.323

283

135.576.460

133.173.216

102

I. Kratkoročne finančne obveznosti

109.543.769

105.196.556

104

II. Kratkoročne poslovne obveznosti

26.032.691

27.976.659

93

D. Pasivne časovne razmejitve

1.463.359

1.235.441

118

52.253.623

46.412.261

113

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

E. Zunajbilančne obveznosti
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Tabela 16: Nerevidiran izkaz denarnih tokov Luke Koper, d.d.
Jan. – jun.
2009

( v EUR)

Jan. – jun.
2008

Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti poslovni izid

2.611.113

13.127.508

2.901.236

15.478.135

-290.123

-2.350.627

13.588.991

7.188.883

9.947.098

8.275.088

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

-25.126

-138.436

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

5.229

98.200

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih
terjatev (-)

-671.484

-3.640.464

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih
obveznosti (+)

4.333.274

2.594.495

1.269.099

-17.600.514

3.450.877

-15.497.633

-443.087

-2.401.003

Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih
odhodkih
b) Prilagoditve za
Amortizacijo (+)

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih
razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek

28.907

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

-23.080

92.771

-1.934.674

6.193.918

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in
rezervacije

219.063

-345.614

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

-

-5.671.860

17.469.203

2.715.877

15.560.924

16.777.214

-

-137.340

Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi

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

Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku,
ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
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-

-

57.726

591.927

-

-

622.599

11.503.822

14.880.599

4.818.805
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b) Izdatki pri naložbenju

-59.118.921

-65.322.552

-938.091

-549.992

-43.019.612

-52.411.303

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

-2.712.304

-1.237.108

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-1.963.030

-6.092.520

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

-10.485.884

-5.031.629

-43.557.997

-48.545.338

134.384.480

137.057.000

-

-

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

20.441.867

62.000.000

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

113.942.613

75.057.000

-115.160.732

-91.872.117

-4.333.274

-1.822.117

-

-

-1.232.057

-10.600.000

-109.547.867

-79.450.000

-47.534

-

19.223.748

45.184.883

681.043

655.281

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

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

Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala

b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju
ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

K ončno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

Začetno stanje denarnih sredstev
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-6.865.046

-643.308

7.546.089

1.298.589
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Tabela 17: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – junij 2008
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
(v EUR)

Vpoklicani
kapital
I/1

Stanje 1. januar 2008
Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve
II/1

Druge
rezerve iz
dobička

Zakonske
rezerve
III/1

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti
dobiček

III/4

IV/1

Skupaj
kapital

V/1

VI/2

58.420.965

89.562.703

18.765.115

95.728.958

5.547.725

12.534.194

44.598.950

325.158.610

0

0

0

0

0

13.127.507

-22.687.442

-9.559.935

Vnos vseobsegajočega donosa v
obdobju
Premiki v kapitalu

Rezerva za
pošteno
vrednost

0

0

0

0

13.127.507

-22.687.442

-9.559.935

12.534.194

-12.534.194

0

0

12.534.194

-12.534.194
0

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po
sklepu uprave in nadzornega sveta
Prenos v druge rezerve iz dobička po
sklepu skupščine
Prenos čistega dobička preteklega leta v
preneseni čisti dobiček
Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

Izplačilo dividend
Stanje 30. junij 2008

58.420.965

89.562.703

18.765.115

48

95.728.958

18.081.919

13.127.507

21.911.508

315.598.675
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Tabela 18: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – junij 2009
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
(v EUR)

Vpoklicani
kapital
I/1

Stanje 1. januar 2009
Premiki v kapital

Kapitalske
rezerve
II/1

Druge
rezerve iz
dobička

Zakonske
rezerve
III/1

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Preneseni
čisti
dobiček

III/4

IV/1

V/1

Skupaj
kapital

VI/2

58.420.965

89.562.703

18.765.115

100.333.556

12.534.194

6.867.662

5.293.293

291.777.487

0

0

0

0

0

2.608.901

9.677.580

12.286.481

2.608.901

9.677.580

12.286.481

6.867.662

-6.867.662

0

0

6.867.662

-6.867.662

Vnos vseobsegajočega donosa v
obdobju
Premiki v kapitalu

Rezerva za
pošteno
vrednost

0

0

0

0

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička
po sklepu uprave in nadzornega sveta
Prenos v druge rezerve iz dobička po
sklepu skupščine
Prenos čistega dobička preteklega leta
v preneseni čisti dobiček
Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

58.420.965

89.562.703

18.765.115

100.333.556

19.401.856

2.608.901

14.970.873

304.063.968

Izplačilo dividend
Nagrade članom nadzornega sveta
Stanje 30. junij 2009
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE LUKA KOPER D.D.
Luka Koper, d.d., pristaniški in logistični sistem, s sedežem v Republiki Sloveniji, je
obvladujoča družba Skupine Luka Koper. Računovodski izkazi delujoče družbe so pripravljeni
za obdobje januar - junij 2009, to je na dan 30. junij 2009.
Računovodski izkazi družbe Luka Koper, d.d., na dan 30. junij 2009 niso revidirani. Pri
računovodskih izkazih družbe Luka Koper, d.d., so upoštevane enake računovodske
usmeritve kot za leto 2008.
Izjava o skladnosti
Sestavljeni so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU.
Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v valuti EUR brez centov. S posamičnimi računovodskimi
izkazi želimo dati najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije o finančnem položaju,
uspešnosti in spremembah finančnega položaja družbe v obdobju januar – junij 2009 in
primerjalno za enako obdobje 2008.
Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, vse ostale
postavke v računovodskih izkazih predstavljajo nabavno oziroma odplačno vrednost.
Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki – 55.500.214 EUR
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

55.500.214

62.608.098

89

Prihodki od prodaje na domačem trgu

18.071.697

17.814.649

101

Prihodki od prodaje na tujem trgu

35.932.837

43.873.071

82

1.495.680

920.378

163

( v EUR)
POSLOVNI PRIHODKI

Drugi poslovni prihodki

Indeks
2009/2008

Luka Koper d.d. je prvo polletje 2009 ustvarila 54.004.534 EUR prihodkov iz osnovne
dejavnosti, kar predstavlja 97 odstotkov vseh poslovnih prihodkov. Večji del prihodkov (67
odstotkov) je bil dosežen na tujih trgih (trgi EU in tretjih držav). Med drugimi poslovnimi
prihodki predstavljajo najpomembnejšo postavko nagrade za predčasno natovarjanje in
raztovarjanje ladij v višini 1.470.554 EUR in so v primerjavi z istim obdobjem lani višji za 88
odstotkov.
Stroški blaga, materiala in storitev - 19.728.717 EUR
(v EUR)
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

19.728.717

22.853.852

86

3.676.423

4.320.058

85

16.052.294

18.533.794

87

Stroški materiala
Stroški storitev
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2009/2008
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Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšali za 14
odstotkov. Njihov delež v prihodkih (36 odstotkov) se je glede na primerljivo obdobje lani
zmanjšal za 1 odstotno točko. V tej skupini prevladujejo stroški storitev, ki v strukturi
stroškov blaga, materiala in storitev predstavljajo 81 - odstotni delež.
Stroški dela - 16.078.107 EUR
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

16.078.107

13.517.815

119

12.429.048

10.012.029

124

Stroški socialnih zavarovanj

2.261.329

1.883.564

120

Drugi stroški dela

1.387.730

1.622.222

86

(v EUR)
STROŠKI DELA
Stroški plač

Indeks
2009/2008

Na dan 30. junij 2009 je bilo v Luki Koper, d.d. zaposlenih 794 delavcev, na dan 30. junij
2008 pa 787 delavcev. Stroški dela predstavljajo 29-odstotni delež v prihodkih in so se v
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povečali za 19 odstotkov, kar je posledica
povečanja števila zaposlenih, nove sistemizacije delovnih mest ter podpisa nove kolektivne
pogodbe v oktobru 2008.
Odpisi vrednosti - 10.026.442 EUR
(v EUR)
ODPISI VREDNOSTI

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

10.026.442

8.456.840

119

9.657.545

8.037.898

120

289.554

237.189

122

79.343

181.753

44

Amortizacija osnovnih sredstev
Amortizacija naložbenih nepremičnin
Prevrednotovalni poslovni odhodki

Odpisi vrednosti so se povečali za 19 odstotkov predvsem zaradi novih nabav ter aktiviranja
nekaterih večjih investicij v teku.
Drugi poslovni odhodki - 3.265.127 EUR
Jan. - jun.
2009

(v EUR)
DRUGI STROŠKI

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

3.265.127

3.565.324

92

2.534.052

2.896.032

88

Izdatki za varstvo okolja

308.166

279.477

110

Ostali stroški

422.909

389.815

108

Dajatve neodv. od stroš.dela in drugih str.

Pomembna postavka med dajatvami je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v
obdobju januar – junij 2009 znašalo 2.273.968 EUR. Za donacije je družba namenila 138.800
EUR. Večjo postavko predstavlja tudi denarna kazen v višini 320.025 EUR po odločbi
Ministrstva za okolje in prostor.
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Finančni prihodki - 942.277 EUR
(v EUR)

Jan. - jun.
2009

FINANČNI PRIHODKI

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

942.277

3.975.232

24

Finančni prihodki iz deležev

448.534

3.328.735

13

Finančni prihodki iz danih posojil

222.950

311.729

72

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do
drugih in pozitivne tečajne razlike

270.793

334.768

81

Finančni prihodki so v obdobju januar – junij 2009 za 76 odstotkov nižji glede na enako
obdobje preteklega leta. Največje zmanjšanje je v postavki prihodkov od dividend in drugih
deležev v dobičku, kjer smo realizirali 448.534 EUR prihodkov, kar je 13 odstotkov prihodkov
ustvarjenih v primerljivem lanskem obdobju.
Finančni odhodki - 4.442.862 EUR
Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

4.442.862

2.711.364

164

-

232.852

-

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

4.333.274

2.124.455

204

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
in negativne tečajne razlike

109.588

354.057

31

(v EUR)
FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
Finančnih naložb

Indeks
2009/2008

Finančni odhodki v obdobju januar – junij 2009 znašajo 4.442.862 EUR, od tega
predstavljajo 98 odstotkov finančni odhodki iz finančnih obveznosti. Družba je za financiranje
intenzivnega investiranja poleg lastnih sredstev najela tudi nova posojila, kar se odraža v
naraščajočih finančnih obveznostih in odhodkih za obresti po najetih posojilih.
Poslovni izid obračunskega obdobja - 2.608.901 EUR
(v EUR)
CELOTNI POSLOVNI IZID
Davek iz dobička
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO

Jan. - jun.
2009

Jan. - jun.
2008

Indeks
2009/2008

2.901.236

15.478.134

19

-290.123

-2.321.720

12

-2.212

-28.907

8

2.608.901

13.127.507

20

0,19

0,94

20

Luka Koper d.d. je v obdobju januar – junij 2009 realizirala 2.608.901 EUR čistega
poslovnega izida. Doseženi čisti dobiček predstavlja 20 odstotkov čistega dobička iz
primerljivega obdobja lanskega leta. Doseženi rezultati so posledica splošnih gospodarskih
razmer. Zmanjšanje prometa (pretovor v obdobju januar – junij 2009 dosega 79 odstotkov
pretovora v enakem lanskem obdobju), višji stroški dela in amortizacije se posledično
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odražajo v zmanjšanju ustvarjenega dobička iz poslovanja; zaradi razmer na finančnih trgih
pa so nižji tudi ustvarjeni finančni prihodki.
Pri oceni davka od dobička za letošnje leto upoštevamo 10-odstotno obračunsko davčno
stopnjo, v primerljivem obdobju lani pa smo upoštevali 15-odstotno obračunsko davčno
stopnjo.
Dodatna pojasnila izkaza bilance stanja
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine –
389.505.374 EUR
(v EUR)

30.6.2009

NEOPREDM. DOLG.SRED. IN DOLG. AČR

31.12.2008

Indeks
2009/2008

6.758.561

5.895.567

115

363.236.980

329.837.644

110

190.419.958

171.039.469

111

a. Zemljišča

27.813.875

24.391.475

114

b. Zgradbe

162.606.083

146.647.993

111

57.874.884

52.390.866

110

138.696

138.696

100

4. Opredmetena osn. sre., ki se pridobivajo

114.803.442

106.268.613

108

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

19.509.833

17.087.083

114

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1. Zemljišča in zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je v obdobju januar – junij 2009 dosegla 64 odstotni delež v strukturi vseh sredstev, konec leta 2008 je le-ta znašal 62 odstotkov. V letu
2009 smo upočasnili naložbeno politiko in jo prilagodili trenutnim gospodarskim razmeram.
Dolgoročne finančne naložbe - 152.804.321 EUR
(v EUR)
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

30.6.2009

31.12.2008

Indeks
2009/2008

152.804.321

134.611.141

114

147.707.256

129.477.892

114

5.097.065

5.133.249

99

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 28-odstotni delež vseh dolgoročnih sredstev oz.
27-odstotni delež aktive. V primerjavi s primerljivim obdobjem lani kažejo povečanje v višini
14 odstotkov, kar je posledica predvsem konverzije kratkoročnih posojil v lastniške deleže v
pridruženih družbah Adriasole, d.o.o. in Ecoporto Koper, d.o.o. ter dokapitalizacije družbe
Railport Arad s.r.l. V obdobju poročanja se je vrednost finančnih naložb povečala zaradi rasti
vrednosti delnic na trgu.
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Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

Kratkoročne poslovne terjatve - 21.455.175 EUR
(v EUR)

30.6.2009

31.12.2008

Indeks
2009/2008

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

21.455.175

24.907.137

86

Na dan 30. junij 2009 je izkazano stanje kratkoročnih poslovnih terjatev za 14 odstotkov
nižje od stanja na dan 31. december 2008. Izkazano zmanjšanje je rezultat aktivnosti
upravljanja terjatev in njihove izterjave, delno pa tudi zmanjšanega obsega poslovanja.
Kapital - 304.063.968 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

304.063.968

291.777.487

104

VPOKLICANI KAPITAL

58.420.965

58.420.965

100

KAPITALSKE REZERVE

89.562.703

89.562.703

100

REZERVE IZ DOBIČKA

119.098.671

119.098.671

100

1. Zakonske rezerve

18.765.115

18.765.115

100

100.333.556

100.333.556

100

PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

14.970.872

5.293.292

283

PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

19.401.856

12.534.194

155

2.608.901

6.867.662

38

KAPITAL

2. Druge rezerve iz dobička

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

Kapital Luke Koper d.d. se je v obdobju januar – junij 2009 povečal za 4 odstotke oziroma za
12.286.481 EUR. Pomembnejša sprememba se nanaša na povečanje presežka iz
prevrednotenja iz naslova vrednotenja finančnih naložb merjenih po pošteni vrednosti.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve -3.277.373 EUR
(v EUR)
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR

30.6.2009
3.277.373

31.12.2008

Indeks
2009/2008

3.286.229

100

Med rezervacijami izkazujemo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v
velikosti sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih izdatkov, ter rezervacije za škode in
odškodnine v višini 2.083.624 EUR.
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Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2009

Dolgoročne obveznosti - 126.875.693 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

126.875.693

105.237.194

121

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

123.046.617

103.836.807

119

DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

86.358

77.064

112

3.742.718

1.323.323

283

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo dolgoročna najeta posojila pri bankah in
predstavljajo 97 odstotkov vseh dolgoročnih obveznosti družbe. Naraščanje dolgoročnih
finančnih obveznosti družbe je posledica intenzivnega investicijskega ciklusa podjetja, ki z
najemanjem bančnih posojil uravnoteženo financira načrtovan obseg investicij.
Kratkoročne obveznosti - 135.576.460 EUR
(v EUR)

Indeks
2009/2008

30.6.2009

31.12.2008

135.576.460

133.173.216

102

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

109.543.769

105.196.557

104

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

26.032.691

27.976.659

93

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti so se v prvem polletju 2009 povečale za 2 odstotka glede na zadnji
dan leta 2008. V strukturi kratkoročnih obveznosti predstavljajo finančne obveznosti 81odstotni delež. Pri obnavljanju kratkoročnih posojilnih linij ne pričakujemo izzivov, pred
katere bi nas potencialno lahko postavile poslovne banke.
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