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UVOD
1 Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine
Luka Koper v obdobju januar - marec 2017
Ladijski pretovor Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal 6,1 milijona ton
blaga, tako je presegel pretovor primerljivega obdobja preteklega leta za 9 odstotkov. V mesecu
februarju 2017 je bil dosežen rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini družbe v višini 2,2
milijona ton.

6,1 MILIJONA TON
LADIJSKI PRETOVOR

2017/2016

+9 %

Pretovor kontejnerjev je v obdobju januar – marec 2017 znašal 227,6 tisoč TEU in je za 9 odstotkov
presegel količine primerljivega obdobja leta 2016. V januarju 2017 je bil dosežen rekorden
mesečni pretovor TEU v zgodovini pristanišča v višini 78,5 tisoč TEU.
Pretovor avtomobilov je v obdobju januar – marec 2017 znašal 158,6 tisoč avtomobilov in je bil na
ravni količin prvega četrtletja preteklega leta.

227,6 TISOČ TEU
KONTEJNERJI

2017/2016

+9 %

158,6 TISOČ VOZIL
AVTOMOBILI

2017/2016

+0 %

04

Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine Luka Koper v obdobju januar - marec
2017
Čisti prihodki od prodaje so v obdobju januar – marec 2017 znašali 53,3 milijona evrov in so bili od
doseženih v primerljivem obdobju preteklega leta višji za 5 odstotkov.

53,3 MILIJONA EUR
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2017/2016

+5 %

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v obdobju januar – marec 2017 dosegel 16,1 milijona evrov in
je doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta presegel za 13 odstotkov.

16,1 MILIJONA EUR
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT) 2017/2016

+13 %

Čisti poslovni izid je v obdobju januar – marec 2017 dosegel 13,9 milijona evrov, kar je za 16
odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

13,9 MILIJONA EUR
ČISTI POSLOVNI IZID

2017/2016

+16 %

Za naložbe je Skupina Luka Koper v obdobju januar – marec 2017 namenila 15,6 milijona evrov.
Večje izvedene naložbe so bile:
- RMG dvigala ter žerjavna proga za RMG dvigala na kontejnerskem terminalu,
- nadaljevala se je gradnja skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu z namenom
izboljšanja prometa in zagotavljanja širše transportne poti.
- nadaljevala se je gradnja večnamenskega skladišča.

Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine Luka Koper v obdobju januar - marec
2017
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Število zaposlenih se je v obdobju januar – marec 2017 glede na primerljivo obdobje preteklega
leta povečalo za 1 odstotek oziroma za 14 zaposlenih na 1.062 zaposlenih.

1.062
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2017/2016

+1%

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)1 je v obdobju januar – marec 2017 znašala 16,4 odstotka, kar
je za 6 odstotkov oziroma za 1 odstotno točko več kot v obdobju januar – marec leta 2016.

16,4 %

ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE)
2017/2016

1

+6 %

Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
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1.1

Finančni kazalniki

Ključni kazalniki poslovanja Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v obdobju januar – marec
2017 v primerjavi z obdobjem januar – marec 2016
(v evrih)

Luka Koper, d. d.

Skupina Luka Koper

Iz izkaza poslovnega izida

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

Čisti prihodki od prodaje

52.163.248

48.139.373

108

53.289.763

50.660.621

105

Poslovni izid iz poslovanja
(EBIT)

15.772.250

13.189.716

120

16.147.705

14.317.257

113

Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA)

22.042.934

19.677.832

112

22.652.828

21.054.274

108

-213.318

-661.006

32

-169.113

-628.677

27

Poslovni izid pred davki

15.558.932

12.528.710

124

16.427.716

14.217.523

116

Čisti poslovni izid

12.959.299

10.483.011

124

13.916.249

12.009.644

116

Dodana vrednost2

33.878.787

30.817.297

110

36.058.261

33.758.646

107

31.3.2017

31.12.2016

IND
2017/
2016

31.3.2017

31.12.2016

IND
2017/
2016

Sredstva

500.011.354

472.932.135

106

517.239.835

489.991.097

106

Nekratkoročna sredstva

443.822.824

440.055.662

101

455.434.750

450.729.768

101

56.188.530

32.876.473

171

61.805.085

39.261.329

157

Kapital

317.813.667

304.425.949

104

346.830.714

331.978.921

104

Nekratkoročne obveznosti z
rezervacijami in dolgoročne
pasivne časovne razmejitve

130.122.651

131.614.419

99

117.052.960

118.638.958

99

52.075.036

36.891.767

141

53.356.161

39.373.218

136

125.243.295

126.332.908

99

109.243.390

110.332.958

99

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

15.564.968

20.909.024

74

15.627.598

21.143.709

74

Poslovni izid iz financiranja

Iz izkaza finančnega položaja

Kratkoročna sredstva

Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti

Iz izkaza denarnih tokov
Izdatki
za
naložbe
v
nepremičnine, naprave in
opremo,
naložbene
nepremičnine
in
neopredmetena sredstva

Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga,
materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
2
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(v evrih)

Luka Koper, d. d.

Skupina Luka Koper

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

Dobičkonosnost prihodkov iz
poslovanja (ROS) 3

30,2%

27,4%

110

30,3%

28,3%

107

Čista dobičkonosnost kapitala
(ROE)4

16,7%

14,6%

114

16,4%

15,4%

106

Čista dobičkonosnost sredstev
(ROA)5

10,7%

9,2%

116

11,1%

10,2%

109

EBITDA marža6

42,3%

40,9%

103

42,5%

41,6%

102

Finančne obveznosti/kapital

39,4%

42,7%

92

31,5%

35,1%

90

1,3

1,5

84

1,0

1,2

85

Ladijski pretovor (v tonah)

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

Ladijski pretovor

6.053.397

5.564.755

109

6.053.397

5.564.755

109

Število zaposlenih

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

1 - 3 2017

1 - 3 2016

IND
2017/
2016

Število zaposlenih

882

861

102

1.062

1.048

101

Kazalniki (v odstotkih)

Neto
finančna
zadolženost/EBITDA7

Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje
Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
5 Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
6 EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje
7 Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA
3
4

Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
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Ključni kazalniki poslovanja Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v obdobju januar – marec
2017 v primerjavi z načrtom za obdobje januar – marec 2017
(v evrih)

Luka Koper, d. d.

Skupina Luka Koper

Iz izkaza poslovnega izida

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

Čisti prihodki od prodaje

52.163.248

49.790.033

105

53.289.763

51.484.097

104

Poslovni izid iz poslovanja
(EBIT)

15.772.250

12.031.805

131

16.147.705

12.277.458

132

Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA)

22.042.934

18.617.045

118

22.652.828

19.091.316

119

Čisti poslovni izid

12.959.299

9.816.948

132

13.916.249

10.421.663

134

Dodana vrednost8

33.878.787

30.651.615

111

36.058.261

32.699.100

110

31.3.2017

Načrt
31.3.2017

IND
2017/
Načrt

31.3.2017

Načrt
31.3.2017

IND
2017/
Načrt

Sredstva

500.011.354

487.512.589

103

517.239.835

499.497.771

104

Kapital

317.813.667

315.222.319

101

346.830.714

342.602.011

101

Finančne obveznosti

125.243.295

133.985.703

93

109.243.390

113.955.506

96

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

15.564.968

11.510.912

135

15.627.598

11.712.867

133

Iz izkaza finančnega položaja

Iz izkaza denarnih tokov
Izdatki
za
naložbe
v
nepremičnine, naprave in
opremo,
naložbene
nepremičnine
in
neopredmetena sredstva

Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga,
materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
8
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(v evrih)

Luka Koper, d. d.

Skupina Luka Koper

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

Dobičkonosnost prihodkov iz
poslovanja (ROS) 9

30,2%

24,2%

125

30,3%

23,8%

127

Čista dobičkonosnost kapitala
(ROE)10

16,7%

12,7%

131

16,4%

12,4%

133

Čista dobičkonosnost sredstev
(ROA)11

10,7%

8,2%

130

11,1%

8,4%

131

EBITDA marža12

42,3%

37,4%

113

42,5%

37,1%

115

Finančne obveznosti/kapital

39,4%

42,5%

93

31,5%

33,3%

95

1,3

1,7

76

1,0

1,4

75

Ladijski pretovor (v tonah)

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

Ladijski pretovor

6.053.397

5.605.174

108

6.053.397

5.605.174

108

Število zaposlenih

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

1 - 3 2017

Načrt
1 - 3 2017

IND
2017/
Načrt

Število zaposlenih

882

920

96

1.062

1.101

96

Kazalniki (v odstotkih)

Neto
finančna
zadolženost/EBITDA13

Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje
Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
11 Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
12 EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje
13 Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA
9

10

Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov

Uvodno pojasnilo
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2 Uvodno pojasnilo
Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501
Koper objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v
obdobju januar – marec 2017.
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar –
marec 2017 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 12. maja 2017 dalje.
Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba
sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar –
marec 2017 je obravnaval nadzorni svet družbe na redni seji dne 12. maja 2017.

Predstavitev Skupine Luka Koper
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3 Predstavitev Skupine Luka Koper
Obvladujoča družba Skupine Luka Koper je družba Luka Koper, pristaniški in logistični
sistem, d. d., s sedežem v Kopru.

3.1

Osebna izkaznica družbe Luka Koper, d. d., na dan 12. maja
2017

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

5144353000

Davčna številka

SI 89190033

Osnovni kapital družbe

58.420.964,78 evra

Število delnic

14.000.000 navadnih kosovnih delnic

Kotacija delnic

Prva kotacija Ljubljanske borze

Oznaka delnice

LKPG

Predsednik uprave

Dragomir Matić

Član uprave

Andraž Novak

Članica uprave

Irena Vincek

Član uprave – delavski direktor

Stojan Čepar

Predsednica nadzornega sveta

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

Osnovna dejavnost družbe

Storitveno podjetje; pristaniški in logistični sistem

Dejavnosti v Skupini Luka Koper

Različne storitvene dejavnosti

Predstavitev Skupine Luka Ko
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3.2

Organiziranost Skupine Luka Koper

V Skupini Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito
ponudbo pristanišča.
Skupina Luka Koper na dan 31. marca 2017


Luka Koper, d. d.



Odvisne družbe
• Luka Koper INPO, d. o. o., 100 %
• Adria Terminali, d. o. o., 100 %
• Luka Koper Pristan, d. o. o., 100 %
• Logis Nova, d. o. o., 100 %
• Adria Investicije, d. o. o., 100 %
• TOC, d. o. o., 68,13 %

Pridružene družbe
• Adria Transport, d. o. o., 50 %
• Adria – Tow, d. o. o., 50 %
• Adriafin, d. o. o., 50 %
• Avtoservis, d. o. o., 49 %

Organi upravljanja in vodenja
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4 Organi upravljanja in vodenja
Uprava družbe Luka Koper, d. d.
Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. marca 2017 sestavljali:
 Dragomir Matić, predsednik uprave, imenovan 23. maja 2014 za obdobje petih let, funkcijo
nastopil 10. junija 2014,


Andraž Novak, član uprave, začetek petletnega mandata: 10. junij 2014,



Irena Vincek, članica uprave, začetek petletnega mandata: 21. avgust 2015,



Stojan Čepar, delavski direktor, začetek petletnega mandata: 30. november 2015.

Predstavitev članov uprave je dostopna tudi na spletnih straneh www.luka-kp.si
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d.
Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz
vrst zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.
Nadzorni svet so na dan 31. marca 2017 sestavljali:
Imenovani s strani kapitala


dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata:
7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev),



dr. Elen Twrdy, namestnica predsednice nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata:
7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev),



Rado Antolovič, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23.
skupščina delničarjev),



mag. Andrej Šercer, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013
(23. skupščina delničarjev),



Žiga Škerjanec, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23.
skupščina delničarjev),



Sabina Mozetič, članica nadzornega sveta, predstavnica Mestne občine Koper, začetek
štiriletnega mandata: 21. avgust 2015 (26. skupščina delničarjev).

Imenovani s strani zaposlenih


Mladen Jovičič, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 8. april 2017,



Marko Grabljevec, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 18. januar 2016,



Rok Parovel, član nadzornega sveta, začetek štiriletnega mandata: 12. september 2016

Organi upravljanja in vodenja
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(seznanitev bo izvedena na naslednji skupščini delničarjev).
Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta


Polona Pergar Guzaj, imenovana za obdobje od 7. julija 2016 do preklica.
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POSLOVNO POROČILO
5 Pregled pomembnejših dogodkov, novosti in
dosežkov v obdobju januar - marec 2017
JANUAR


Dosežen je bil rekorden mesečni ladijski pretovor kontejnerjev v zgodovini pristanišča v
višini 78.527 TEU.



Luka Koper je objavila posodobljen dokument Politika upravljanja delniške družbe.



Luka Koper je objavila razpis za razdelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v okviru
sklada Živeti s pristaniščem.



Močna burja je tri dni ovirala delo v pristanišču.



Zaključen je bil stečajni postopek pridružene družbe Golf Istra, d. o. o.

FEBRUAR


Dosežen je bil rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini pristanišča 2,2 milijona ton.



Poslovni partnerji so si ogledali novo žerjavno progo in delovanje RMG dvigal za pretovor
kontejnerjev iz/na železniške vagone.



Družba Adria-Tow, d. o. o., je prejela novi vlačilec Mercur izdelan v Španiji.

MAREC


Luka Koper, d. d., je prevzela polletno predsedovanje združenju severnojadranskih
pristanišč NAPA.



V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper je družba odprla razstavo posvečeno 60.
obletnici Luke Koper.



Luka Koper se je skupaj s številčno slovensko ekipo udeležila največje borze potniškega
ladijskega turizma Seatrade Cruise Global 2017, kjer so Slovenijo predstavili kot zanimivo
turistično destinacijo.



Svet delavcev Luke Koper, d. d., je na svoji redni seji 13. marca 2017 ponovno soglasno izvolil
Mladena Jovičića za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Luke Koper, d. d., ki je
štiriletni mandat pričel 8. aprila 2017.



'Luka Koper – dobra alternativa za južno Nemčijo' je bil naslov poslovnega foruma, ki ga je
Luka Koper organizirala za zainteresirajo javnost v Muenchnu.



Ladja za križarjenje Viking Sea je odprla letošnjo potniško sezono.

Pomembnejši dogodki po koncu obračunskega obdobja
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Uprava družbe je sprejela sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbor
izvajalca za dokončanje novega serminskega vhoda.



Luka Koper se je preko spletne strani Ljubljanske borze odzvala na predlog zakona o
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Koper-Divača.



Nadzorni svet Luke Koper, d. d., je podal soglasje k investiciji v garažno hišo ter zavzel
stališče o predlogu zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Koper-Divača.



Luka Koper se je na t.i. luškem dnevu predstavila v Egiptu ter z egiptovskimi pristanišči
Alexandrija in Damietta podpisala sporazum o sodelovanju.

6 Pomembnejši dogodki po koncu obračunskega
obdobja
APRIL


Kontejnerski terminal Luke Koper je prevzel dve novi kontejnerski dvigali dimenzije postpanamax poizavjalca Liebhher.



Luka Koper se je udeležila specializiranega sejma za prehrambene izdelke WorldFood v
Varšavi.



Državni zbor je dne 20. aprila 2017 potrdil Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z
drugim tirom železniške proge Divača – Koper.



Državni svet je dne 26. aprila 2017 na izredni seji izglasoval odložilni veto na Zakon o
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.

Analiza uspešnosti poslovanja
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7 Analiza uspešnosti poslovanja
7.1

Povzetek poslovanja SKUPINE LUKA KOPER v obdobju januar –
marec 2017

Primerjava doseženih rezultatov Skupine Luka Koper v obdobju januar - marec 2017 z obdobjem
januar – marec 2016
Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 53,3
milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 2,6 milijona evrov več kot v prvem četrtletju
preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so se v primerjavi s preteklim
letom povečali iz naslova osnovne dejavnosti nakladanja in razkladanja blaga, iz naslova
polnjenja in praznjenja kontejnerjev, iz naslova skladiščenja in iz dodatnih storitev.
Zmanjšali so se prihodki iz naslova najemnin.
Drugi prihodki Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec 2017 znašali 761 tisoč evrov,
kar je za 12 odstotkov oziroma za 84 tisoč evrov več kot prvem četrtletju preteklega leta.
Največji delež drugih prihodkov so predstavljale subvencije, dotacije in podobni prihodki v
višini 409 tisoč evrov, ki so se nanašali na črpanje odstopljenih sredstev iz zadržanih
prispevkov družbe Luka Koper INPO, d. o. o.
Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 38,1 milijona
evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 555 tisoč evrov več kot v prvem četrtletju preteklega
leta. V okviru poslovnih odhodkov so se primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta
povečali stroški materiala, stroški dela ter drugi poslovni odhodki. Stroški storitev in stroški
amortizacije so se zmanjšali. Stroški materiala Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju
leta 2017 znašali 4,2 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 242 tisoč evrov več kot
v primerljivem obdobju preteklega leta. Največji delež stroškov materiala so v prvem
četrtletju leta 2017 predstavljali stroški energije. Stroški storitev Skupine Luka Koper so v
prvem četrtletju leta 2017 znašali 12 milijonov evrov, kar je za 2 odstotka oziroma za 219
tisoč evrov manj kot v prvem četrtletju preteklega leta. V okviru stroškov storitev so največji
delež predstavljali stroški pristaniških storitev. Povečanje stroškov pristaniških storitev je
posledica povečanega obsega pretovora in več opravljenih storitev. Stroški dela Skupine
Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 13,3 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov
oziroma za 655 tisoč evrov več kot prvem četrtletju leta 2016. Na povišanje je vplivalo
predvsem večje število zaposlenih, ki je bilo višje za 1 odstotek, in povišanje osnovne plače.
Drugi poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 2 milijona
evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 109 tisoč evrov več kot v prvem četrtletju leta 2016.
Delež poslovnih odhodkov v čistih prihodkih od prodaje je v prvem četrtletju leta 2017 znašal
71,4 odstotka, kar je za 2,6 odstotne točke manj kot v prvem četrtletju leta 2016. V primerjavi
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s preteklim letom se je zmanjšal delež stroškov storitev in amortizacije v čistih prihodkih od
prodaje, medtem ko so deleži stroškov materiala, stroškov dela in drugih poslovnih
odhodkov ostali na enakih ravneh.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017
znašal 16,1 milijona evrov, kar je za 13 odstotkov oziroma za 1,8 milijona evrov več kot v
prvem četrtletju leta 2016.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v obdobju
januar – marec 2017 znašal 22,7 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 1,6 milijona
evrov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.
EBITDA marža Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašala 42,5 odstotka,
kar je za 2 odstotka oziroma za 1 odstotno točko več kot v prvem četrtletju leta 2016.
Poslovni izid iz financiranja je v obdobju januar – marec 2017 znašal -169 tisoč evrov,
medtem ko je Skupina Luka Koper v primerljivem obdobju preteklega leta dosegla finančni
izid v višini - 629 tisoč evrov. Nižji finančni odhodki so posledica pripoznanega
usredstvovanja stroškov izposojanja, nižjih efektivnih obrestnih mer ter izteka instrumenta
obrestne zamenjave.
Rezultati pridruženih družb so v obdobju januar – marec 2017 povečali poslovni izid pred
davki Skupine Luka Koper v višini 449 tisoč evrov, kar je za 15 odstotkov oziroma za 80 tisoč
evrov manj kot v primerjalnem obdobju preteklega leta.
Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal 13,9 milijona
evrov, kar je za 16 odstotkov oziroma za 1,9 milijona evrov več kot v letu 2016.
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)14 je v obdobju januar – marec 2017 znašala 16,4
odstotka, kar je za 6 odstotkov oziroma za 1 odstotno točko več kot v obdobju januar – marec
2016.
Finančne obveznosti Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašale 109,2 milijona
evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 1,1 milijona evrov manj kot 31. decembra 2016. Zaradi
vračila posojil skladno z amortizacijskimi načrti so se zmanjšale obveznosti do bank.
Nekratkoročne finančne obveznosti do bank Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017
znašale 87 odstotkov celotnih finančnih obveznosti. Njihov delež se je v primerjavi z zadnjim
dnem leta 2016 znižal za 1,7 odstotne točke.

14

Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
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Skupina Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 za naložbe namenila 15,6 milijona
evrov.
Uresničevanje načrtov
Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec 2017 znašali 53,3
milijona evrov, kar je za 4 odstotke oziroma za 1,8 milijona evrov več od načrtovanih čistih
prihodkov od prodaje.
Čisti prihodki od prodaje Skupine iz naslova tržne dejavnosti so v obdobju januar – marec
2017 presegli načrtovane za 5 odstotkov oziroma za 2,5 milijona evrov, medtem ko so
prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje pristaniške
infrastrukture, namenjene za javni promet, zaostali za načrtom za 43 odstotkov oziroma za
727 tisoč evrov, kar je posledično vplivalo na skupno preseganje načrtovanih prihodkov
Skupine v obdobju januar – marec 2017 za 4 odstotke.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017
znašal 16,1 milijona evrov, kar je za 32 odstotkov oziroma za 3,9 milijona evrov več od
načrtovanega.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v obdobju
januar – marec 2017 znašal 22,7 milijona evrov, kar je za 19 odstotkov oziroma za 3,6
milijona evrov več od načrtovanega.
EBITDA marža Skupine Luka Koper je bila v prvem četrtletju leta 2017, v višini 42,5 odstotka,
v primerjavi z načrtovano višja za 15 odstotkov oziroma za 5,4 odstotne točke.
V obdobju januar – marec 2017 je družba Luka Koper, d. d., za dejavnost gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture načrtovala oblikovanje dolgoročno
odloženih prihodkov v višini 218 tisoč evrov, dejansko so bili oblikovani v višini 1,2 milijona
evrov. Ker je prišlo pri potrjevanju načrta s strani Ministrstva za infrastrukturo do zamude,
je bil dejansko izveden obseg rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za
javni promet, manjši od načrtovanega. V primeru izločitve vpliva za 952 tisoč evrov višjih
prihodkov iz tega naslova bi znašala načrtovana EBITDA marža 37,8 odstotka in posledično
bi bila dosežena EBITDA marža Skupine Luka Koper v obdobju januar – marec 2017 za 4,7
odstotne točke višja od načrtovane (brez omenjenega vpliva dolgoročno odloženih
prihodkov).
Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal 13,9 milijona
evrov, kar je za 34 odstotkov oziroma za 3,5 milijona evrov več od načrtovanega.
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7.2

Povzetek poslovanja DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., v obdobju
januar – marec 2017

Primerjava doseženih rezultatov družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar - marec 2017 z
obdobjem januar – marec 2016
Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so prvem četrtletju leta 2017 znašali 52,2
milijona evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 4 milijone evrov več kot v prvem četrtletju
preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so se v primerjavi s
preteklim letom povečali iz naslova osnovne dejavnosti nakladanja in razkladanja blaga, iz
naslova polnjenja in praznjenja kontejnerjev, iz naslova skladiščenja in iz dodatnih storitev.
Zmanjšali so se prihodki iz naslova najemnin.
Drugi prihodki družbe Luka Koper, d. d., so v obdobju januar – marec 2017 znašali 332 tisoč
evrov, kar je za 75 odstotkov oziroma za 143 tisoč evrov več kot prvem četrtletju preteklega
leta. Največji delež drugih prihodkov so predstavljale prejete odškodnine v višini 105 tisoč
evrov.
Poslovni odhodki družbe Luka Koper, d. d., so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 36,7
milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 1,6 milijona evrov več kot v prvem četrtletju
preteklega leta. V okviru poslovnih odhodkov so se primerjalno z enakim obdobjem
preteklega leta povečale vse vrste stroškov razen amortizacije. Stroški materiala družbe
Luka Koper, d. d., so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 3,7 milijona evrov, kar je za 9
odstotkov oziroma za 313 tisoč evrov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Največji
delež stroškov materiala so v prvem četrtletju leta 2017 predstavljali stroški energije.
Stroški storitev družbe Luka Koper, d. d., so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 13 milijonov
evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 725 tisoč evrov več kot v prvem četrtletju preteklega
leta. V okviru stroškov storitev so največji delež predstavljali stroški pristaniških storitev.
Povečanje stroškov pristaniških storitev je posledica povečanega obsega pretovora in več
opravljenih storitev. Stroški dela družbe Luka Koper, d. d., so v prvem četrtletju leta 2017
znašali 11,8 milijona evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 664 tisoč evrov več kot prvem
četrtletju leta 2016. Na povišanje je vplivalo večje število zaposlenih, ki se je povečalo za 2
odstotka, in povišanje osnovne plače. Drugi poslovni odhodki družbe Luka Koper, d. d., so v
prvem četrtletju leta 2017 znašali 2 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 99 tisoč
evrov več kot v prvem četrtletju leta 2016. Povečali so se stroški nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in stroški odškodnin ter prevrednotovalni poslovni odhodki.
Delež poslovnih odhodkov v čistih prihodkih od prodaje je v prvem četrtletju leta 2017 znašal
70,4 odstotka, kar je za 2,6 odstotne točke manj kot v prvem četrtletju leta 2016. V primerjavi
s preteklim letom se je zmanjšal delež stroškov storitev in amortizacije v čistih prihodkih od
prodaje, medtem ko so deleži stroškov materiala, stroškov dela in drugih poslovnih
odhodkov ostali na enakih ravneh.
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Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017
znašal 15,8 milijona evrov, kar je za 20 odstotkov oziroma za 2,6 milijona evrov več kot v
prvem četrtletju leta 2016.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju
januar – marec 2017 znašal 22 milijonov evrov, kar je za 12 odstotkov oziroma za 2,4 milijona
evrov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.
EBITDA marža družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017 znašala 42,3
odstotka, kar je za 3 odstotke oziroma za 1,4 odstotne točke več kot v prvem četrtletju leta
2016.
Poslovni izid iz financiranja je v obdobju januar – marec 2017 znašal -213 tisoč evrov,
medtem ko je družba Luka Koper, d. d., v primerljivem obdobju preteklega leta dosegla
finančni izid v višini - 661 tisoč evrov. Nižji finančni odhodki so posledica pripoznanega
usredstvovanja stroškov izposojanja, nižjih efektivnih obrestnih mer ter izteka instrumenta
obrestne zamenjave.
Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017 znašal 13
milijonov evrov, kar je za 24 odstotkov oziroma za 2,5 milijona evrov več kot v letu 2016.
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)15 je v obdobju januar – marec 2017 znašala 16,7
odstotka, kar je za 14 odstotkov oziroma za 2 odstotni točki več kot v obdobju januar – marec
2016.
Finančne obveznosti družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. marca 2017 znašale 125,2
milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 1,1 milijona evrov manj kot 31. decembra
2016. Zaradi vračila posojil skladno z amortizacijskimi načrti so se zmanjšale obveznosti do
bank.
Nekratkoročne finančne obveznosti do bank družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. marca
2017 znašale 76 odstotkov celotnih finančnih obveznosti. Njihov delež se je v primerjavi z
zadnjim dnem leta 2016 znižal za 1,6 odstotne točke.
Družba Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017 za naložbe namenila 15,6
milijona evrov, predvsem v opremo na kontejnerskem terminalu in v izgradnjo novega
večnamenskega skladišča.
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Uresničevanje načrtov

Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v obdobju januar – marec 2017 znašali
52,2 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 2,4 milijona evrov več od načrtovanih
čistih prihodkov od prodaje.
Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., iz naslova tržne dejavnosti so v obdobju
januar – marec 2017 presegli načrtovane za 6 odstotkov oziroma za 3,1 milijona evrov,
medtem ko so prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje
pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, zaostali za načrtom za 43 odstotkov
oziroma za 727 tisoč evrov, kar je posledično vplivalo na skupno preseganje načrtovanih
prihodkov družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2017 za 5 odstotkov.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017
znašal 15,8 milijona evrov, kar je za 31 odstotkov oziroma za 3,7 milijona evrov več od
načrtovanega.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju
januar – marec 2017 znašal 22 milijonov evrov, kar je za 18 odstotkov oziroma za 3,4 milijona
evrov več od načrtovanega.
EBITDA marža družbe Luka Koper, d. d., je bila v prvem četrtletju leta 2017, v višini 42,3
odstotka, v primerjavi z načrtovano višja za 13 odstotkov oziroma za 4,9 odstotne točke.
V obdobju januar – marec 2017 je družba Luka Koper, d. d., za dejavnost gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture načrtovala oblikovanje dolgoročno
odloženih prihodkov v višini 218 tisoč evrov, dejansko so bili oblikovani v višini 1,2 milijona
evrov. V primeru izločitve vpliva za 952 tisoč evrov višjih prihodkov iz tega naslova bi znašala
načrtovana EBITDA marža 38,1 odstotka in posledično bi bila dosežena EBITDA marža
družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2017 za 4,1 odstotne točke višja od
načrtovane (brez omenjenega vpliva dolgoročno odloženih prihodkov).
Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v obdobju januar – marec 2017 znašal 13
milijonov evrov, kar je za 32 odstotkov oziroma za 3,1 milijona evrov več od načrtovanega.
Podrobnejša analiza poslovanja, podana v nadaljevanju, se nanaša na poslovanje Skupine
Luka Koper.
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ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so prvem četrtletju leta 2017 znašali 53,3
milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 2,6 milijona evrov več kot v prvem četrtletju
preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so se v primerjavi s preteklim
letom povečali iz naslova osnovne dejavnosti nakladanja in razkladanja blaga, iz naslova
polnjenja in praznjenja kontejnerjev, iz naslova skladiščenja in iz dodatnih storitev.
Zmanjšali so se prihodki iz naslova najemnin.
Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper

DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec 2017 znašali 761 tisoč evrov,
kar je za 12 odstotkov oziroma za 84 tisoč evrov več kot prvem četrtletju preteklega leta.
Največji delež drugih prihodkov so predstavljale subvencije, dotacije in podobni prihodki v
višini 409 tisoč evrov, ki so se nanašali na črpanje odstopljenih sredstev iz zadržanih
prispevkov družbe Luka Koper INPO, d. o. o.
POSLOVNI ODHODKI
Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 38,1 milijona
evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 555 tisoč evrov več kot v prvem četrtletju preteklega
leta. V okviru poslovnih odhodkov so se primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta
povečali stroški materiala, stroški dela ter drugi poslovni odhodki. Stroški storitev in stroški
amortizacije so se zmanjšali. Delež poslovnih odhodkov v čistih prihodkih od prodaje je v
prvem četrtletju leta 2017 znašal 71,4 odstotka, kar je za 2,6 odstotne točke manj kot v prvem
četrtletju leta 2016. V primerjavi s preteklim letom se je zmanjšal delež stroškov storitev in
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amortizacije v čistih prihodkih od prodaje, medtem ko so deleži stroškov materiala, stroškov
dela in drugih poslovnih odhodkov ostali na enakih ravneh.
Delež posameznih poslovnih odhodkov v čistih prohodkih od prodaje Skupine Luka Koper

Stroški materiala
Stroški materiala Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 4,2 milijona
evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 242 tisoč evrov več kot v primerljivem obdobju
preteklega leta. Največji delež stroškov materiala so v prvem četrtletju leta 2017
predstavljali stroški energije, ki so se v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2016 povečali za
24 odstotkov oziroma za 384 tisoč evrov. Zmanjšali pa so se stroški pomožnega materiala.
Stroški storitev
Stroški storitev Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 12 milijonov
evrov, kar je za 2 odstotka oziroma za 219 tisoč evrov manj kot v prvem četrtletju preteklega
leta. V okviru stroškov storitev so največji delež predstavljali stroški pristaniških storitev, ki
so znašali 6,7 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 511 tisoč evrov več kot v
primerljivem obdobju leta 2016. Povečanje stroškov pristaniških storitev je posledica
povečanega obsega pretovora in več opravljenih storitev, predvsem povečanega pretovora
in zahtevnejših postopkov pri pretovoru novih znamk avtomobilov na terminalu za
avtomobile, ki je eden izmed največjih porabnikov tovrstnih storitev. Na višje stroške je
vplivala tudi večja zasedenost skladiščnih površin ter številna gradbena dela na
kontejnerskem terminalu.
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Pomemben delež so v okviru stroškov storitev predstavljali še stroški drugih storitev, ki so
znašali 3,3 milijona evrov, kar je za 7 odstotkov oziroma za 238 tisoč evrov manj kot v prvem
četrtletju preteklega leta.
Stroški dela
Stroški dela Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 13,3 milijona evrov,
kar je za 5 odstotkov oziroma za 655 tisoč evrov več kot prvem četrtletju leta 2016. Na
povišanje je vplivalo predvsem večje število zaposlenih, ki se je povečalo za 1 odstotek, in
povišanje osnovne plače, ki v skladu z veljavno kolektivno pogodbo od 1. januarja 2017 dalje
velja v družbi Luka Koper, d. d., in v družbi Luka Koper INPO, d. o. o.
Družbe Skupine Luka Koper so imele na dan 31. marca 2017 skupaj 1.062 zaposlenih, kar
predstavlja glede na stanje 31. marca 2016 povečanje za 1 odstotek oziroma za 14
zaposlenih.
Amortizacija
Stroški amortizacije Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec leta 2017 znašali 6,5
milijona evrov, kar je za 3 odstotke oziroma za 232 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju
preteklega leta.
Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v prvem četrtletju leta 2017 znašali 2 milijona
evrov, kar je za 6 odstotkov oziroma za 109 tisoč evrov več kot v prvem četrtletju leta 2016.
Povečali so se stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroški odškodnin.
Povečali so se tudi prevrednotovalni poslovni odhodki, predvsem iz naslova popravka
vrednosti terjatev.
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017
znašal 16,1 milijona evrov, kar je za 13 odstotkov oziroma za 1,8 milijona evrov več kot v
prvem četrtletju leta 2016. Višji EBIT je predvsem posledica za 5 odstotkov višjih čistih
prihodkov od prodaje.
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v obdobju
januar – marec 2017 znašal 22,7 milijona evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 1,6 milijona
evrov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.
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EBITDA marža Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašala 42,5 odstotka,
kar je za 2 odstotka oziroma za 1 odstotno točko več kot v prvem četrtletju leta 2016.
FINANČNI PRIHODKI IN FINANČNI ODHODKI
Finančni prihodki Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec 2017 znašali 43 tisoč
evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 3 tisoč evrov več kot v primerljivem obdobju leta 2016.
Povečali so se finančni prihodki iz poslovnih terjatev.
Finančni odhodki Skupine Luka Koper so v obdobju januar – marec 2017 znašali 212 tisoč
evrov, kar je za 68 odstotkov oziroma za 457 tisoč evrov manj kot v prvem četrtletju
preteklega leta. Nižji finančni odhodki so posledica pripoznanega usredstvovanja stroškov
izposojanja, nižjih efektivnih obrestnih mer ter izteka instrumenta obrestne zamenjave.
Poslovni izid iz financiranja je v obdobju januar – marec 2017 znašal -169 tisoč evrov,
medtem ko je Skupina Luka Koper v primerljivem obdobju preteklega leta dosegla
negativen finančni izid v višini 629 tisoč evrov.
REZULTATI PRIDRUŽENIH DRUŽB
Rezultati pridruženih družb so v obdobju januar – marec 2017 povečali poslovni izid pred
davki Skupine Luka Koper v višini 449 tisoč evrov, kar je za 15 odstotkov oziroma za 80 tisoč
evrov manj kot v primerjalnem obdobju preteklega leta. Rezultati se skoraj v celoti nanašajo
na poslovanje družb Adria-Tow, d. o. o., Adria Transport, d. o. o., Avtoservis, d. o. o., in
Adriafin, d. o. o.
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO IN ČISTI POSLOVNI IZID
Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal
16,4 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov oziroma za 2,2 milijona evrov več kot v
primerljivem obdobju leta 2016.
Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal 13,9 milijona
evrov, kar je za 16 odstotkov oziroma za 1,9 milijona evrov več kot v letu 2016.
Davek iz dobička in odloženi davki so v obdobju januar – marec 2017 zmanjšali čisti poslovni
izid Skupine Luka Koper za 2,5 milijona evrov, medtem ko so ga leta 2016 zmanjšali za 2,2
milijona evrov.
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FINANČNI POLOŽAJ IN FINANČNO UPRAVLJANJE

Bilančna vsota Skupine Luka Koper je na dan 31. marca 2017 znašala 517,2 milijona evrov,
kar je glede na stanje 31. decembra 2016 za 6 odstotkov oziroma za 27,2 milijona evrov več.
Nekratkoročna sredstva Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašala 455,4
milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 4,7 milijona evrov več kot na dan 31. decembra
2016. Na dan 31. marca 2017 so nekratkoročna sredstva predstavljala 88 odstotkov bilančne
vsote Skupine Luka Koper.
Zaradi višjih vlaganj so se povečale nepremičnine, naprave in oprema, in sicer za 1 odstotek
oziroma za 3,5 milijona evrov. Sredstva v pridobivanju so se povečala za 24 odstotkov
oziroma za 9 milijonov evrov, so se pa zmanjšali predujmi za 21 odstotkov oziroma za 5,6
milijona evrov. Delnice in deleži so se povečali za 4 odstotke oziroma za 449 tisoč evrov iz
naslova dobičkov pridruženih družb, za 3 odstotke oziroma za 770 tisoč evrov pa so se
povečali iz naslova tržne vrednosti nekratkoročnih finančnih naložb v druge delnice in
deleže, ki so izkazani po pošteni vrednosti.
Kratkoročna sredstva Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašala 61,8 milijona
evrov, kar je za 57 odstotkov oziroma za 22,5 milijona evrov več kot 31. decembra 2016.
Stanje zalog materiala za vzdrževanje je na dan 31. marca 2017 znašalo 937 tisoč evrov, kar
je za 16 odstotkov oziroma za 128 tisoč evrov več kot 31. decembra 2016. Poslovne terjatve
so se iz naslova višjih terjatev do kupcev povečale za 27 odstotkov oziroma za 7,8 milijona
evrov. Druge terjatve so se povečale za 4,9 milijona evrov iz naslova kratkoročno odloženih
stroškov in sicer so se najbolj povečali odloženi stroški iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v višini 3,4 milijona evrov, odloženi stroški iz naslova regresa za letni
dopust v višini 895 tisoč evrov ter odloženi stroški iz naslova zavarovalnih premij v višini 517
tisoč evrov. Denar in denarni ustrezniki so se povečali za 10,4 milijona evrov.
Kapital Skupine Luka Koper je na dan 31. marca 2017 znašal 347 milijona evrov, kar je za 4
odstotke oziroma za 14,9 milijona evrov več glede na stanje 31. decembra 2016; povečal se
je iz naslova presežka iz prevrednotenja in iz naslova prenesenega čistega poslovnega izida,
zmanjšal pa iz naslova čistega poslovnega izida poslovnega leta. Kapital je na dan 31. marca
2017 predstavljal 67 odstotkov bilančne vsote.
Nekratkoročne obveznosti z dolgoročnimi rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi
časovnimi razmejitvami Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašale 117,1
milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 1,6 milijona evrov manj glede na stanje 31.
decembra 2016. Zaradi odplačil posojil so se zmanjšala posojila dobljena pri bankah,
povečali pa so se dolgoročno razmejeni prihodki. Nekratkoročne obveznosti z dolgoročnimi
rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so na dan 31. marca 2017
predstavljale 22,6 odstotka obveznosti do virov sredstev.
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Kratkoročne obveznosti Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašale 53,4 milijona
evrov, kar je za 36 odstotkov oziroma za 14 milijonov evrov več glede na stanje 31. decembra
2016. Povečala so se posojila, dobljena pri bankah ter poslovne obveznosti do dobaviteljev
in do države, zmanjšale pa so se obveznosti iz naslova davka od dohodka.
Finančne obveznosti Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017 znašale 109,2 milijona
evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 1,1 milijona evrov manj kot 31. decembra 2016. Zaradi
vračila posojil skladno z amortizacijskimi načrti so se zmanjšale obveznosti do bank.
Struktura finančnih obveznosti do virov sredstev Skupine Luka Koper po ročnosti

Nekratkoročne finančne obveznosti do bank Skupine Luka Koper so na dan 31. marca 2017
znašale 87 odstotkov celotnih finančnih obveznosti. Njihov delež se je v primerjavi z zadnjim
dnem leta 2016 znižal za 1,7 odstotne točke.
Finančne obveznosti Skupine Luka Koper na dan 31. marca 2017
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Med finančnimi obveznostmi Skupine Luka Koper prevladujejo obveznosti, vezane na
variabilno obrestno mero. Tveganje spremembe obrestne mere Skupina obvladuje z
vzpostavljeno obrestno zaščito za 33,3 milijona evrov dolgoročnega posojila. Posojilo
predstavlja skoraj 31-odstotni delež vseh finančnih obveznosti iz naslova prejetih posojil
Skupine Luka Koper na dan 31. marec 2017 in pomeni, da je bilo 31 odstotkov vseh posojil
Skupine zaščitenih pred morebitnim porastom obrestnih mer. Morebitna sprememba
variabilnih obrestnih mer bi imela lahko posledično vpliv na 69 odstotkov vseh posojil
Skupine, kar je enak delež kot ob zaključku leta 2016.
Struktura bveznosti do virov sredstev Skupine Luka Koper

Delež finančnih obveznosti v kapitalu je na dan 31. marca 2017 znašal 31,5 odstotka, kar je
za 3,6 odstotne točke manj kot 31. marca 2016.
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7.3

Napoved čistih prihodkov od prodaje družbe Luka Koper, d. d. v
letu 201716

Družba Luka Koper, d. d., glede na trenutne napovedi ocenjuje, da bodo čisti prihodki od
prodaje v letu 2017 predvidoma znašali 206 milijonov evrov ter bodo za 2 odstotka pod
načrtovano ravnijo, predvsem iz naslova manjšega obsega izvajanja gospodarske javne
službe rednega vzdrževanje pristaniške infrastrukture namenjene za javni promet, od
načrtovanega, ter hkrati za 8 odstotkov višji od doseženih v letu 2016. Čisti prihodki od
prodaje družbe Luka Koper, d. d., bodo tako iz naslova tržne dejavnosti do konca leta 2017
predvidoma presegli načrtovane za 2 odstotka ter za 9 odstotkov dosežene prihodke leta
2016. Drugih vplivov na čisti poslovni izid Luke Koper, d. d., razen sprememb v obsegu
pretovora in s tem čistih prihodkov od prodaje družba trenutno ne ocenjuje.

Napoved temelji na sedanjih pričakovanjih in napovedih ter je predmet tveganj in negotovosti, ki
lahko imajo vpliv na dejanske rezultate in se lahko materialno razlikujejo zaradi različnih dejavnikov,
nad nekaterimi Skupina Luka Koper nima kontrole. Ti dejavniki vključujejo, vendar niso nujno omejeni
na naslednje: povpraševanje potrošnikov in tržni pogoji na tržiščih, kjer poslujejo končni prejemniki
blaga, ki se pretovarja preko koprskega pristanišča, pomembne izgube ali zmanjšanje poslov pri
ključnih strankah, politična nestabilnost in neugodne gospodarske razmere v državah provenince
oziroma destinacije blaga, ki se pretovarja preko koprskega pristanišča, pritiski konkurence po
zniževanju cen, omejene kapacitete skladiščenja zaradi prepočasnega pridobivanja ustreznih soglasij
s strani pristojnih organov, visoke zasedenosti skladiščnih površin in s tem nižje produktivnosti ter
višjih stroškov poslovanja zaradi dodatnih premikov blaga, nezadostne kapacitete vhodov v
pristanišče ter s tem pretočnosti pristanišča, kar vpliva na višje stroške poslovanja. V primeru, da se
eden ali več tveganj oziroma negotovosti materializira ali da se navedene predpostavke izkažejo za
napačne, lahko dejanski rezultati materialno dostopajo od tistih, ki so navedeni v objavi kot
pričakovani, ocenjeni oziroma napovedani. Luka Koper dopušča kakršnokoli posodobitev ali
revidiranje teh napovedi v kolikor bi se bodoči razvoj razlikoval od pričakovanega.
16
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8 Trženje: blagovne skupine in trgi
8.1

Ladijski pretovor

Ladijski pretovor Skupine Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 znašal 6,1 milijona
ton blaga, tako je presegel načrtovane količine obdobja za 8 odstotkov, pretovor
primerljivega obdobja preteklega leta pa za 9 odstotkov. V mesecu februarju 2017 je bil
dosežen rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini družbe v višini 2,2 milijona ton, v
mesecu januarju 2017 pa rekorden mesečni ladijski pretovor TEU v višini 78.527.
Rast pretovora glede na preteklo leto je Skupina Luka Koper dosegla pri blagovnih skupinah
kontejnerji, tekoči tovori ter sipki in razsuti tovori.
Skupina Luka Koper je v obdobju januar – marec 2017 glede na preteklo leto dosegla 5odstotno rast naloženega ter 10-odstotno rast razloženega blaga na in iz ladje.

Ladijski pretovor v obdobju januar – marec 2017 in 2016 ter načrt za leto 2017
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8.2

Struktura pretovora po blagovnih skupinah

V celotni strukturi ladijskega pretovora prevladujejo sipki in razsuti tovori, katerih delež se
je glede na leto 2016 povečal za 2 odstotni točki. Povečal se je delež kontejnerjev, zmanjšal
pa delež generalnih in tekočih tovorov. Delež avtomobilov je ostal na podobni ravni kot leta
2016.
Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v obdobju januar - marec 2017 in 2016
1 – 3 2017

1 – 3 2016

Indeks
2017/2016

348.066

433.535

80

Kontejnerji

2.273.485

2.042.520

111

Avtomobili

240.192

243.708

99

Tekoči tovori

889.238

856.188

104

Sipki in razsuti tovori

2.302.416

1.988.804

116

SKUPAJ

6.053.397

5.564.755

109

BLAGOVNE SKUPINE (v tonah)
Generalni tovori
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Pretovor kontejnerjev (v TEU) in avtomobilov (v kosih) v obdobju januar - marec 2017 in 2016
1 – 3 2017

1 – 3 2016

Indeks
2017/2016

Kontejnerji – TEU

227.567

209.309

109

Avtomobili – KOS

158.566

159.165

100

BLAGOVNE SKUPINE

Struktura ladijskega pretovora po blagovnih skupinah v obdobju januar - marec 2017 in
sprememba glede na januar – marec leta 2016
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GENERALNI TOVORI

Na blagovni skupini generalni tovori je Skupina Luka Koper obdobje januar - marec 2017
zaključila z ladijskim pretovorom, ki je bil za 20 odstotkov manjši kot v obdobju januar –
marec 2016. Znotraj blagovne skupine generalni tovori je manjši pretovor posledica zamika
prihoda ladje v koprsko pristanišče v mesec april.
Ladijski pretovor lesa je bil glede na obdobje januar – marec 2016 nižji zaradi nestabilnih
političnih in gospodarskih razmer v državah severne Afrike ter Bližnjega Vzhoda.
KONTEJNERJI
Obdobje januar – marec 2017 je kontejnerski terminal zaključil z ladijskim pretovorom
227.567 TEU, s tem je terminal presegel pretovor iz obdobja januar – marec 2016 za 9
odstotkov. V mesecu januarju 2017 je bil dosežen rekorden mesečni ladijski pretovor TEU v
višini 78.527.
Luka Koper še vedno ostaja prvo pristanišče v katero ladje pripeljejo blago z Daljnega
Vzhoda. Nadaljujejo se investicije v terminalsko infrastrukturo in opremo. Na
kontejnerskem terminalu so začeli z delom na dveh RMG dvigalih, kar omogoča hitrejšo
operativno delo na vlakih. V mesecu aprilu 2017 je Luka Koper prejela nova, zmogljivejša in
hitrejša obalna dvigala, ki bodo omogočala delo na največjih kontejnerskih ladjah tudi do
20.000 TEU-jev. Na glavnih zalednih trgih, tudi tistih bolj oddaljenih kot so Poljska in nemška
regija Bavarska začenjajo spoznavati geostrateško pozicijo Luke Koper in prednosti
krajšega tranzitnega časa za prevoz blaga do Sredozemlja in bolj oddaljenih trgov.
Ladijski pretovor kontejnerjev v obdobju januar - marec 2017 in 2016 ter načrt za leto 2017 (v TEU)
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AVTOMOBILI

V obdobju januar – marec 2017 je bilo pretovorjenih 158.566 avtomobilov, kar je na ravni
količin iz obdobja januar – marec 2016. V obravnavnem obdobju se je zmanjšal obseg
ladijskega pretovora za Turčijo, vendar je Skupina Luka Koper izkoriščala nove priložnosti
in povečevala svoj delež na ostalih tržiščih. Ladijsko je bilo naloženih 93.093 tisoč, razloženih
pa 65.743 tisoč avtomobilov.
Ladijski pretovor avtomobilov v obdobju januar - marec 2017 in 2016 ter načrt za leto 2017 (v kos)

TEKOČI TOVORI
Pretovor tekočih tovorov se je v obdobju januar - marec 2017 v primerjavi z enakim obdobjem
leta 2016 povečal za 4 odstotke. Na skupini tekočih tovorov se je glede na preteklo leto
pretovor povečal za 16 odstotkov. Velik porast pretovora gre predvsem na račun novo
zgrajenih rezervoarskih kapacitet, ki so pričela z obratovanjem v zadnjem četrtletju
preteklega poslovnega leta. Na področju pretovora naftnih derivatov je Skupina Luka Koper
dosegla 1-odstotno rast v primerjavi z obdobjem januar – marec 2016.
SIPKI IN RAZSUTI TOVORI
Ladijski pretovor blagovne skupine sipki in razsuti tovori se je v obdobju januar – marec 2017
povečal za 16 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016.
Pri pretovoru razsutih tovorov je Skupina Luka Koper dosegla 20-odstotno povečanje v
primerjavi z enakim obdobjem leta 2016. Zamik prihoda ladje iz zadnjega četrtletja 2016 v
prvo četrtletje 2017, ter povečana poraba energentov v zimskem času, je botrovala
povečanju pretovora razsutih tovorov v prvem četrtletju 2017.
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Na blagovni skupini sipki tovori je bil ladijski pretovor v obdobju januar – marec 2017 za 2
odstotka nižji kot leto prej. Nadaljeval se je upad prometa na blagovnih skupinah soli in žit.

9 Naložbe v nefinančna sredstva
Za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena
osnovna sredstva je Skupina Luka Koper v obdobju januar – marec 2017 namenila 15,6
milijona evrov, kar je 26 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2016. Večina naložb je
bila izvedena v družbi Luka Koper, d. d.
V obdobju januar – marec 2017 je Skupina Luka Koper izvedla naslednje večje naložbe:
• RMG dvigala ter žerjavna proga za RMG dvigala na kontejnerskem terminalu.
• nadaljevala se je gradnja skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu z namenom
izboljšanja prometa in zagotavljanja širših transportnih poti.
• nadaljevala se je gradnja večnamenskega skladišča.
• izvedeno je bilo več manjših naložb.
Z vidika ciljnega spremljanja rabe energije je bila v Trafo postaje vgrajena merilna in
komunikacijska oprema, njen namen je povečanje zanesljivosti elektroenergetskega
sistema pristanišča in učinkovit nadzor nad porabo električne energije.
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10 Razvojna dejavnost
V obdobju januar – marec 2017 je družba Luka Koper, d. d., na področju razvojno –
raziskovalnih aktivnosti nadaljevala z aktivnostmi vezanimi na potrebe razvoja pristanišča
glede na trende panoge in dolgoročne načrte. Konec leta 2016 je družba oblikovala štiri
strateške programe, ki sledijo strateškim načrtom družbe iz leta 2015: povečanje pretovora
kontejnerjev, povečanje pretovora avtomobilov, povečanje pretočnosti pristanišča in
povečanje dejavnosti praznjena in polnjenja kontejnerjev, kjer so priložnosti za logistiko
dodane vrednosti. Strateški programi zajemajo celovit nabor aktivnosti, ki vključujejo tako
tržni in infrastrukturni vidik kot tudi procesni in kadrovski segment zaradi zagotavljanja
ustreznih zmogljivosti na vseh nivojih. Še vedno ostaja zaradi dobro zapolnjenih obstoječih
pristaniških zmogljivosti velik poudarek hitrejšemu izvajanju prioritetnih infrastrukturnih
projektov ter možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev zanje. Izzivi se pojavljajo tudi na
strani novih tehnologij, odlaganju ali predelavi sedimentov za povečanje in ohranjanje
pristaniških globin, okoljskih, energetskih in varnostnih temah, informacijskih poglavjih ter
vsekakor tudi novosti na tržnem področju.
Veliko aktivnosti je potekalo tudi glede pravočasne izgradnje drugega tira Koper – Divača, ki
določa možnosti nadaljnjega razvoja pristanišča, logističnih dejavnosti države in
mednarodne menjave zalednih držav srednje in vzhodne Evrope. Vlada je v tem obdobju
oblikovala nov zakon za ta projekt ter v februarju 2017 prijavila projekt za sofinanciranje na
program CEF.
Z vidika evropskih projektov so v prvem četrtletju 2017 potekale zelo intenzivne aktivnosti
predvsem pri projektih programa CEF, kjer si Luka Koper, d. d., prizadeva sofinancirati
konkretne razvojne izzive in infrastrukturne potrebe pristanišča, v luči uresničevanja
koridorske politike Evropske Unije:
• Nadaljevale so se aktivnosti projektov NAPA4CORE, GAINN4MOS, Fresh Food
Corridors, CarEsmatic in ELEMED (pri projektih NAPA4CORE, Fresh Food Corridors
in CarEsmatic je koordinator Luka Koper, d. d.)
• Na razpis v februarju 2017 se je družba prijavila z dvema novima projektnima
prijavama, vendar v zavedanju, da je konkurenca velika in posledično omejena
uspešnost prijave, in sicer:
• Quays4Koper – samostojna prijava Luke Koper na sredstva kohezijske ovojnice
za izdelavo projektne dokumentacije za podaljšanje obale pomola I proti
vzhodu ter priveznih mest na južnem delu pomola II, možno sofinanciranje 2
milijona evrov.
• ConnectingMOS – projekt z različnimi partnerji na temo informacijske podpore
in povezovanja po konceptu pomorskih avtocest, možno sofinanciranje za okoli
250 tisoč evrov.
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Na programu Obzorje 2020 je bil v januarju 2017 zaključen projekt RCMS (Rethinking
Container Management System), odobren pa je bil nov tudi projekt SAURON, ki je bil s
partnerji prijavljen avgusta 2016 in se nanaša na informacijsko varnost. Projekt se bo začel
izvajati v maju 2017. V prvem četrtletju je bila družba aktivna pri oddaji več partnerskih
projektnih prijav na dvofazni razpis razpisa Obzorja 2020, pod prioriteto Ports of the future.
Projekti so raziskovalno naravnani s poudarkom na inovativnih rešitvah in konceptih.
Skladno z zadnjimi informacijami sta v drugo fazo napredovali dve prijavi.
Na področju projektov teritorialnega sodelovanja, kjer so teme nekoliko bolj regionalno
usmerjene in sodelovanja nekoliko mehkejše, s poudarkom na partnerskih projektih, ima
družba še vedno v ocenjevanju večje število projektov tako na programu ADRION kot na
programu Slovenija-Italija. Pozitivno je bil ocenjen projekt TalkNet na programu Srednja
Evropa, ki bo začel z aktivnostmi v drugem četrtletju. V mesecu marcu 2017 sta bili oddani
tudi dve partnerski prijavi na program Mediteran. Projekti programov evropskega
teritorialnega sodelovanja so pomembni, saj umeščajo Luko Koper v evropski institucionalni
prostor - predvsem z vidika načrtovanja in razvoja nacionalne ter vseevropske prometne
infrastrukture, logističnih konceptov, varstva okolja, varnosti, varovanja morja, trajnostne
energetske oskrbe, informacijskih posodobitev, kulturne dediščine ipd.
Na projektih strukturnih skladov je družba prejela odobritev partnerskega projekta
Kompetenčnega centra Logistika, ki bo podpiral izobraževanja ter razvoj kompetenc. V
sklopu projektov pametne specializacije je družba nadaljevala z izvajanjem projekta RRI
(Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih
produktov), preko katerega Luka Koper proučuje izkopane sedimente in možnosti njihove
nadaljnje uporabe.
Tudi v prvem četrtletju 2017 si je Luka Koper še vedno prizadevala za pridobitev odgovorov
vezanih na možnost dejanskega sofinanciranja Potniškega terminala, saj je projektna
dokumentacija v napredni fazi in je pomembno pridobiti dokončen odgovor za odločitev Luke
Koper glede izvedbe projekta.
V januarju 2017 je bila po mnogih letih sprejeta pristaniška regulativa, ki na model
upravljanja pristanišča in vodenje pristanišča ne bo imela vpliva. Pri mednarodnih
institucionalnih aktivnostih se je družba v februarju 2017 v Bruslju udeležila izvršnega
odbora združenja evropskih pristanišč ESPO ter drugih pomembnejših srečanj za umestitev
korpskega pristanišča v institucionalno dogajanje Evropske Unije. V marcu 2017 je družba
gostila predstavnike Evropske Komisije za pomorske avtoceste, v istem mesecu je Luka
Koper, d. d., prevzela predsedovanje združenju severnojadranskih pristanišč NAPA.
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Vsekakor velja poudariti, da je koprsko pristanišče pri evropskih institucionalnih deležnikih
dobro prepoznano, vendar je za nadaljnji razvoj pristanišča bistvenega pomena podpora
države in razumevanje dejavnosti pristanišča.

11 Delnica LKPG
Delnica Luke Koper z oznako LKPG kotira v Prvi kotaciji Ljubljanske borze. Konec meseca
marca 2017 je zaključila trgovanje ob 16 odstotkov višji vrednosti kot leto prej. Zaključni
tečaj delnice LKPG je na zadnji trgovalni dan v prvem četrtletju 2017 znašal 29,00 evrov za
delnico.
Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., se je v prvem četrtletju 2017 nekoliko
spremenila. V delniški knjigi je bilo na zadnji dan meseca marca 2017 vpisanih 10.232
delničarjev, kar je 1.136 manj kot leto prej. Največji lastnik družbe ostaja Republika
Slovenija.
Deset največjih delničarjev na dan 31. 3. 2017
Število delnic
31.3.2017

Lastniški delež
31.3.2017 (v %)

Republika Slovenija

7.140.000

51,00

Slovenski državni holding, d. d.

1.557.857

11,13

Kapitalska družba, d. d.

696.579

4,98

Mestna občina Koper

439.159

3,14

Aktsiaselts Trigon Asset Management

146.071

1,04

Hrvatska poštanska banka, d. d.

129.582

0,93

SOP Ljubljana

127.919

0,91

Zavarovalnica Triglav, d. d.

104.756

0,75

Sei Global Investments Fund plc

102.392

0,73

Citibank N.A. – fiduciarni račun

95.827

0,68

10.540.142

75,29

Delničar

Skupaj
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11.1 Trgovanje z delnico
Povprečni enotni dnevni tečaj delnice Luke Koper je v prvem četrtletju 2017 znašal 28,34
evra, sicer pa se je njegova vrednost gibala med 25,23 evra in 23,63 evra. Najvišja tržna cena,
po kateri so bili sklenjeni posli, je znašala 33,00 evra, najnižja pa 24,51 evra. Tržna
kapitalizacija delnic Luke Koper je na zadnji dan prvega trimesečja 2017 znašala 406.000.000
evrov.
Delničarji so bili tudi v prvem četrtletju leta 2017 priča stabilni rasti vrednosti delnice LKPG.
Medtem ko so se morali lastniki slovenskih delnic v povprečju zadovoljiti z 9,4 odstotnim
porastom vrednosti delnic, so se delničarji Luke Koper veselili 16 odstotnega porasta
vrednosti delnic družbe. Z delnico LKPG je bilo sklenjenih 1.229 borznih poslov in poslov s
svežnji. Skupni promet je v tem obdobju leta 2017 znašal 12.010.243 evrov. Ob tem je lastnika
zamenjalo 416.083 delnic.

Prikaz gibanja vrednosti zaključnega dnevnega tečaja LKPG in dnevnega prometa v obdobju
januar – marec 2017
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Ključni podatki o delnici LKPG
1 – 3 2017

1 – 3 2016

Število delnic na dan 31.03.

14.000.000

14.000.000

Število navadnih kosovnih delnic

14.000.000

14.000.000

Zaključni tečaj na dan 31.03. (v evrih)

29,00

23,44

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 03. (v evrih)

22,70

20,86

1,28

1,12

Povprečna tržna cena (v evrih)17

28,87

22,08

Povprečna knjigovodska vrednost delnice (v evrih)18

22,37

20,61

Razmerje med povprečno tržno ceno in povprečno knjigovodsko
vrednostjo delnice

1,29

1,07

Čisti dobiček na delnico (EPS) (v evrih)19

3,70

3,00

Razmerje med tržno ceno in dobičkom na delnico (P/E)20

7,83

7,82

406,0

328,1

12,0

3,0

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

Tržna kapitalizacija na dan 31.03. (v milijonih evrov)
Skupni promet z delnico (v milijonih evrov)

11.2 Lastništvo delnic članov nadzornega sveta in uprave

Nadzorni svet

Uprava

Delničar

Lastništvo na 31.3.2017

Marko Grabljevec, član nadzornega sveta

10

Rok Parovel, član nadzornega sveta

8

Delničar

Lastništvo na 31.3.2017

Dragomir Matić, predsednik uprave

1.238

Povprečna tržna cena je izračunana kot razmerje med skupno vrednostjo prometa obdobja iz navadnih (borznih) poslov in
količino trgovanih delnic LKPG v navadnih (borznih) poslih
18 Povprečna knjigovodska vrednost delnice je izračunana na podlagi povprečnih mesečnih stanj razmerja med kapitalom in
številom navadnih delnic
19 Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
20 Kazalnik je izračunan na osnovi anualiziranih podatkov
17
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11.3 Lastne delnice, odobreni kapital, pogojno povečanje kapitala
Luka Koper, d. d., na dan 31. marca 2017 ni imela lastnih delnic. Veljavni Statut družbe ne
predvideva kategorij odobrenega kapitala, do katerih bi lahko uprava družbe povečala
osnovni kapital. Družba tudi ni imela podlage za pogojno povečanje osnovnega kapitala.

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

12 Obvladovanje tveganj
V prvem četrtletju leta 2017 je Skupina Luka Koper nadaljevala z uresničevanjem
zastavljenega načrta obvladovanja tveganj. Zemljevid ključnih tveganj se je v prvem
četrtletju v primerjavi s predhodnim spremenil v delu strateških tveganj in sicer zaradi
dodatnih finančnih obremenitev za družbo Luka Koper, d. d., ki jih določa Zakon o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper sprejet s strani
Državnega zbora dne 20. 4. 2017. Uvedba dodatne takse na pretovor bo vplivala na
zmanjšanje donosnosti kapitala Skupine in družbe Luka Koper, d. d. glede na veljavno
strategijo. Državni svet je dne 26. 4. 2017 na izredni seji izglasoval odložilni veto na zakon in
ga s tem poslal v ponovno odločanje Državnemu zboru. Družba bo sprejela vse potrebne
ukrepe za zaščito interesov družbe.
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TRAJNOSTNI RAZVOJ
13 Naravno okolje
Luka Koper od nekdaj skrbi za izboljšanje kakovosti življenja v celotnem prostoru, v katerega
je umeščeno pristanišče. Poleg skladnosti z zakonodajo in dovoljenji se zahteva tudi stalno
izboljševanje sistema ravnanja z okoljem, objektivno in redno vrednotenje uspešnosti takih
sistemov, zagotavljanje informacij o okoljski uspešnosti, odprt dialog z javnimi in drugimi
zainteresiranimi stranmi ter dejavno vključevanje zaposlenih. Za vzdrževanje najvišjega
okoljskega standarda so zaslužni vsi zaposleni v družbi Luka Koper, d. d., ter hkrati tudi vsi
odgovorni za vzdrževanje vzpostavljenega sistema.

13.1 Sožitje z okoljem
Ob zavedanju, da so vplivi pristanišča na okolje prisotni, se je Luka Koper v svoji poslovni
politiki zavezala smotrnemu ravnanju z okoljem, ki ga želi ohraniti tudi za prihodnje rodove.
Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del rednih delovnih aktivnosti.
Pri tem Luka Koper sodeluje s pristojnimi strokovnimi institucijami.
Najpomembnejši cilji na področju naravnega okolja v letu 2017:
• uspešno opraviti presojo, skladno z zahtevami direktive EMAS,
• izpuste celokupnega prahu na vseh desetih lokacijah pristanišča zmanjšati na 250
mg/m2dan,
• vrednosti izpustov delcev PM10 (velikosti do 10 μm) na celotnem luškem področju
ohraniti pod 30 μg/m3 (v smeri Ankarana, Kopra in Bertokov),
• odstotek ločeno zbranih odpadkov brez ladijskih odpadkov ohraniti nad 84 odstotki,
• raven hrupa v nočnem času v smeri mesta Koper zmanjšati na 48 dBA,
• kljub povečanju pretovora in širitvi pristanišča dnevno raven hrupa ohraniti na 58 dBA
pred najbližjimi objekti izven območja pristanišča,
• brez ukrepov pri posegih v prostor,
• brez onesnaženja morja izven luškega akvatorija,
• uskladitev zunanje razsvetljave z namenom zmanjševanja svetlobnega onesnaženja,
• kljub povečanju pretovora in skladiščnih kapacitet ohraniti specifično porabo
energentov na ravni iz leta 2015, in sicer za pogonsko gorivo 0,25l/t, za električno
energijo 1,17 kWh/t in za pitno vodo 6,4,l/t,
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• posodobiti sistem čiščenja odpadnih voda na Terminalu za živino in posodobiti sistem
čiščenja padavinskih voda na Evropskem energetskem terminalu.

13.2 Certifikat EMAS
Luka Koper, d. d., je že leta 2010 prejela najpomembnejši okoljski certifikat EMAS (SI 00004),
ki ga letno obnavlja. Z izpolnjevanjem normativov za pridobitev najvišjega okoljskega
certifikata EMAS, se dosegajo strateške usmeritve družbe. Pripravljeno je Okoljsko poročilo
Luke Koper za leto 2016, ki bo objavljeno na spletnih straneh po izvedeni zunanji presoji.

13.3 Ozračje
Prizadevanja za nenehno zmanjševanje izpustov v ozračje, ki nastajajo pri izvajanju
pristaniških dejavnosti, vključujejo vrsto aktivnosti. Med pomembnejše ukrepe za
zmanjševanje prašenja sodi vpeljana tehnologija nanašanja papirniškega mulja na deponijo
premoga in železove rude. Papirniški mulj tvori skorjo, ki preprečuje odnašanje prahu.
13.3.1 Količina celokupnega prahu v pristanišču
Luka Koper že od leta 2002 spremlja celokupno koncentracijo prahu na desetih lokacijah
znotraj pristanišča. Letni cilj je, da povprečna vrednost vseh meritev znaša pod 250
mg/m2dan. V prvem četrtletju leta 2017 je povprečje meritev znašalo 90 mg/m2dan.
Zakonodaja za tovrstne meritve ne predpisuje mejnih vrednosti oziroma dovoljenih
odstopanj.
13.3.2 Količina zdravju škodljivih prašnih delcev (PM10)
Zakonsko predpisane meritve delcev prahu (PM10), ki jih opravlja pooblaščena organizacija,
Luka Koper kontinuirano spremlja na treh lokacijah znotraj pristanišča. V prvem četrtletju
2017 meritve izkazujejo vrednosti, ki so pod ciljno vrednostjo 30 μg/m3 in pod zakonsko
določeno vrednostjo 40 μg/m3. Rezultate dveh merilnih naprav, ki to omogočata, družba
vsako uro avtomatsko prikazuje na spletni strani pristanišča www.zivetispristaniscem.si.
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Primerjava povprečnih meritev PM10 v obdobju januar – marec 2017 in 2016

1 – 3 2017

1 – 3 2016

INDEKS
2017/2016

Ankaran - Rožnik

22 μg/m3

21 μg/m3

105

Bertoki

24 μg/m3

25 μg/m3

96

Koper – potniški terminal

25 μg/m3

30 μg/m3

83

13.3.3 Izpusti prašnih delcev na ključnih izvorih
Dovoljene vrednosti izpustov prašnih delcev na ključnih izvorih so zakonsko predpisane, zato
se meritve opravljajo v neposredni bližini virov prašenja, pri natovarjanju in raztovarjanju
vagonov, tovornjakov in ladij. Mejna dovoljena vrednost izpustov znaša 20 mg/m3. Družba za
leto 2017 zakonsko predpisanih meritev še ni izvedla.

13.4 Odpadki
V pristanišču nastajajo raznovrstni odpadki. Z vidika skrbi za okolje družba redno skrbi za
ločeno zbiranje, recikliranje in predelovanje odpadkov. Ločevanje odpadkov poteka na vseh
terminalih, pri uporabnikih ekonomske cone in na ladjah. Ločeno zbrane frakcije odpadkov
se predajo pooblaščenim prevzemnikom, predelava organskih odpadkov v kompost pa
poteka v kompostarni. Pri predelavi odpadkov družba sodeluje tudi z drugimi podjetji.
V prvem četrtletju leta 2017 je delež ločeno zbranih odpadkov znašal 93 odstotkov, s čimer
je bil presežen zastavljeni cilj 84 odstotkov ločeno zbranih pristaniških odpadkov. V
naslednjem četrtletju družba načrtuje večji odvoz dotrajanih železniških pragov in odvoz
dotrajanega obalnega dvigala.

13.5 Hrup
Raven hrupa Luka Koper kontinuirano spremlja s pomočjo treh merilnikov na treh mejnih
točkah pristanišča, rezultati pa so objavljeni na portalu www.zivetispristaniscem.si.
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Primerjava povprečnih meritev hrupa (v dB) v letih obdobju januar – marec 2017 in 2016

1 - 3 2017
V
meja
pristanišča
(Bertoki)

Mejne
vrednosti

1 – 3 2016

S meja
pristanišča
(Ankaran)

J meja
pristanišča
(Koper)

V meja
pristanišča
(Bertoki)

S meja
pristanišča
(Ankaran)

J meja
pristanišča
(Koper)

LD=53

LD=54

LD=63

LD=55

LD=53

LD=64

LD=73

LV=52

LV=52

LV=62

LV=54

LV=52

LV=63

LV=68

LN=50

LN=49

LN=60

LN=50

LN=50

LN=60

LN=63

LDVN=57

LDVN=67

LDVN=58

LDVN=57

LDVN=67

LDVN=73

LDVN=57

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

Ravni hrupa so se v prvem četrtletju 2017 po celotnem pristanišču v večini rahlo znižale
glede na primerljivo obdobje preteklega leta.
Glavni izvori hrupa v pristanišču vseeno ostajajo zaradi aktivnosti pri pretovarjanju blaga in
zaradi številnih gradbišč. Zaznaven vir hrupa v pristanišču pa povzročajo ladje, ki morajo
imeti zaradi nemotenega delovanja vedno prižgane motorje.

13.6 Energija
V prvem četrtletju leta 2017 je družba pričela z drugo fazo vgradnje mrežnih analizatorjev in
komunikacijske opreme v transformatorske postaje za nadzor nad porabo električne
energije v pristanišču. Po zaključeni drug fazi, bo vzpostavljen nadzor nad porabo vseh večjih
porabnikov električne energije v pristanišču (dvigala, transportni trakovi, hladilnice,
skladišča, razsvetljava ipd.).
V okviru EU projekta ELEMED je Luka Koper pričela proučevati tehnične možnosti priklopa
ladij na električno omrežje, ko so privezane v pristanišču.
13.6.1 Poraba energentov in vode
Zaradi natančnejšega spremljanja porabe energentov, je Luka Koper v letu 2015 pričela
spremljati tudi specifično porabo energentov celotnega pretovora, ki je seštevek ladijskega
pretovora, polnjenja/praznjenja kontejnerjev in kopenskega pretovora.
Nekoliko višja specifična poraba vode v prvem četrtletju leta 2017, v primerjavi z letom 2016,
je predvsem posledica povečane porabe vode na nekaterih terminalih.
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Specifična poraba energentov in vode na pretovorjeno tono celotnega pretovora21 v obdobju
januar – marec 2017 in 2016

1 – 3 2017

1 – 3 2016

INDEKS
2017/2016

Poraba električne energije (kWh/t)

0,636

0,659

97

Poraba pogonskega goriva (l/t)

0,140

0,141

99

3,97

3,28

121

Poraba pitne vode (l/t)

Poraba električne energije
Pri dejavnosti pristanišča se uporablja mehanizacija in oprema z veliko nazivno močjo, kar
vodi v večjo porabo električne energije. Med večje porabnike v pristanišču sodijo predvsem
obalna dvigala, strojnice za hlajenje živil na terminalu za hlajene tovore, razsvetljava in
napajanje hladilnih zabojnikov. V prvem četrtletju leta 2017 je bil največji porabnik električne
energije kontejnerski terminal.
Poraba pogonskega goriva
Pri delovnih procesih v pristanišču se uporablja veliko talne mehanizacije, ki porablja za
pogon dizelsko gorivo. Največji porabniki so mostna dvigala na pnevmatikah RTG,
terminalski vlačilci, manipulatorji, železniška vlečna vozila, viličarji in traktorji. V prvem
četrtletju leta 2017 je bil največji porabnik pogonskega goriva kontejnerski terminal.
Voda
Vodi kot najpomembnejši življenjski dobrini družba namenja veliko pozornosti in v ta namen
izvaja številne varnostne in prečiščevalne ukrepe. Ker se voda večinoma uporablja za
sanitarne namene in oskrbo ladij, je skrb za ustrezno čistočo vode za pristanišče pomemben
vidik.
Pitna voda
Poraba pitne vode ni neposredno odvisna od pretovora. Zaradi vedno večje zasedenosti
pristanišča in velikega števila tovornjakov in transportnih strojev se pojavljajo dodatna
puščanja na vodovodnem omrežju. Vodi kot najpomembnejši življenjski dobrini družba
namenja veliko pozornosti in v ta namen izvaja številne varnostne in prečiščevalne ukrepe.
Ker se voda večinoma uporablja za sanitarne namene in oskrbo ladij, je skrb za ustrezno
čistočo vode za pristanišče pomemben vidik.

21

Celotni pretovor = ladijski pretovor + polnjenje/praznjenje kontejnerjev + kopenski pretovor
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Odpadne vode
V pristanišču nastajajo predvsem komunalne odpadne vode in v manjši meri tehnološke
odpadne vode. Nastale tehnološke odpadne vode se pred izpustom ustrezno očistijo v lastnih
čistilnih napravah, komunalne odpadne vode pa se večinoma prečiščujejo v koprski centralni
čistilni napravi. V prvem četrtletju leta 2017 še niso bile izvedene meritve tehnoloških
odpadnih vod, ki nastajajo znotraj pristanišča.

13.7 Osvetljevanje
Po predpisih za varno delo je potrebno v pristanišču pri izvajanju delovnih procesov
zagotavljati ustrezno osvetljenost. Zaradi osvetljevanja skladiščnih površin, delovišč,
transportnih poti in tirov pa ponoči prihaja do svetlobnega onesnaževanja okolja.
Zato na podlagi izvedene študije za celovito in fazno uskladitev obstoječe zunanje pristaniške
razsvetljave, Luka Koper svetila po fazah usklajuje in menjuje, da svetlobni tok ne sveti
navzgor. V zadnjih letih se je intenzivno usklajevalo zunanjo razsvetljavo in do celotne
uskladitve manjka samo nekaj odstotkov, kar bo realizirano ob zaključku ureditve
kontejnerskega terminala. Ureditev kontejnerskega terminala se izvaja že od pomladi 2016,
zaključek je predviden v maju 2017.

13.8 Varovanje morja
Na podlagi določil Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje,
razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega
pristanišča Luka Koper redno skrbi za preprečevanje in odpravo posledic onesnaženja
morja. Za izvajanje tovrstne dejavnosti Luka Koper razpolaga s posebno, namensko opremo
in plovili ter ustrezno usposobljenim kadrom. V primeru izrednih dogodkov na morju Luka
Koper ukrepa skladno z veljavnim Načrtom zaščite in reševanja Luke Koper, d. d., za
industrijske nesreče.
V prvem četrtletju leta 2017 je bilo v luškem akvatoriju zabeleženih 5 dogodkov. V vseh
primerih onesnaženj na morju se je ukrepalo skladno s Shemo aktiviranja sil in sredstev v
primeru manjše nesreče ter posledice onesnaženj odpravilo znotraj območja izvajanja
koncesije.
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Statistika posredovanja na morju v obdobju januar – marec 2017 in 2016

1 – 3 2017

1 – 3 2016

INDEKS
2017/2016

Število zaznanih dogodkov na morju

5

5

100

Število posredovanj na morju v luškem akvatoriju

5

5

100

Število dogodkov brez potrebe posredovanja

0

0

-

Število onesnaženj zunaj območja luškega akvatorija

0

0

-

Sodobna merilna postaja za spremljanje kakovosti morja, ki je nameščena pred vhodom v
tretji
bazen
Luke,
rezultate
meritev
objavlja
na
spletni
strani
http://www.zivetispristaniscem.si/ .

Človeški kapital

50

14 Človeški kapital
Zaposleni v Skupini Luka Koper s svojim znanjem, energijo in delovno vnemo dokazujejo
predanost kolektivu in partnersko soustvarjajo prihodnost podjetja. Dejavnost Skupine Luka
Koper zahteva fleksibilen pristop k organizaciji dela, zato se morajo zaposleni prilagajati
potrebam poslovnega in družbenega okolja.
Usposobljeni in motivirani kadri so strateško bogastvo in pogoj za uresničevanje razvojnih
načrtov Luke Koper. Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost in ustvarjalnost
vsakega posameznika so vrednote, ki jih Skupina udejanja v praksi.

14.1 Zaposlovanje, fluktuacija in struktura zaposlenih
Na dan 31. marca 2017 je imela Skupina Luka Koper 1.062 zaposlenih, kar je 14 zaposlenih
več kot na dan 31. marca 2016 in predstavlja 1-odstotno rast. Trend rasti števila zaposlenih
se nadaljuje, vendar je nekoliko nižji kot v preteklih treh letih.
V Skupini Luka Koper so bile v prvem četrtletju leta 2017 realizirane 4 zaposlitve, od tega 3
v družbi Luka Koper, d. d., kar je bistveno manj kot v enakem obdobju preteklega leta. V
družbi Luka Koper, d. d., so v pripravi bolj podrobni kriteriji postopka zaposlovanja, ki ga vodi
kadrovska komisija.

Število zaposlenih po družbah in v Skupini Luka Koper
31.03.2017

31.03.2016

Indeks
2017/2016

Luka Koper, d. d.

882

861

102

Luka Koper INPO, d. o. o.

150

158

95

4

4

100

22

21

105

4

4

100

1.062

1.048

101

Luka Koper Pristan, d. o. o.
Adria Terminali, d. o. o.
TOC, d. o. o.
Skupina Luka Koper
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Primerjava med zaposlovanjem, odhodi in stopnjo fluktuacije

Število novih zaposlitev

STOPNJA FLUKTUACIJE
(V %)22

Število odhodov

1 – 3 2017

1 – 3 2016

1 – 3 2017

1 – 3 2016

1 – 3 2017

1 – 3 2016

Luka Koper, d. d.

3

13

7

4

0,8

0,5

Skupina Luka Koper

4

17

10

6

0,9

0,6

Število odhodov iz Skupine Luka Koper je bilo nekoliko višje od preteklega leta, vendar še
vedno nizko. Med razlogi prekinitev delovnega razmerja prevladujejo starostne upokojitve,
v manjši meri sporazumne prekinitve delovnega razmerja ter odpovedi pogodbe iz poslovnih
razlogov.
Stopnja fluktuacije zaposlenih v Skupini Luka Koper je bila v prvem četrtletju nekoliko višja
od lanskega leta, predvsem zaradi manjšega obsega zaposlovanja, vseeno pa ostaja na nizki
ravni.
Izobrazbena struktura Skupine Luka Koper se je v primerjavi s preteklim letom izboljšala.
Na to je bistveno vplivalo veliko število zaključenih študijev ob delu zaradi zakonsko
postavljenega roka, do katerega je bil možen zaključek predbolonjskih študijev.

14.2 Varnost in zdravje pri delu
Sistem varnosti in zdravja pri delu v obliki standarda BS OHSAS 18001 Luka Koper, d. d.,
uspešno potrjuje z notranjimi in zunanjimi presojami. Prav tako sledi spremembam
mednarodnega standarda ISO 45001 preko različnih eksternih izobraževanj in se pripravlja
na prehod ob potrditvi standarda.
Z različnimi ukrepi, kot so razna izobraževanja, dodatna usposabljanja, ozaveščanja
zaposlenih in ostalih v pristanišču, družba teži k preventivnemu delovanju. Vsako težjo ali
ponavljajoče se poškodbe se razišče in sprejme ukrepe za preprečitev ponovitve podobnih
dogodkov.

22

Metoda izračuna fluktuacije = število odhodov/(začetno stanje zaposlenih + nove zaposlitve) x100
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Statistika poškodb pri delu

Udeleženci

1 – 3 2017

1 – 3 2016

Vse poškodbe

od tega težje

Vse poškodbe

od tega težje

1

0

4

0

12

0

12

0

Zunanji izvajalci

6

0

3

1

Odvisne družbe

6

0

1

0

Luka Koper, d. d.
Izvajalci pristaniških storitev

Trenutno je dosežen cilj največ 18 poškodb pri delu na milijon opravljenih ur. V prvem
četrtletju znaša kazalnik 13 poškodb na milijon opravljenih ur.
V prvem četrtletju 2017 ni bilo nobene težje poškodbe pri delu, tako da je trenutno dosežen
cilj za leto 2017, to je 0 težjih poškodb pri delu.
V prvem četrtletju je bilo opravljenih 10 preventivnih obhodov, kar je v skladu s ciljem za leto
2017, to je 40 izrednih nadzorov varstva pri delu na območju pristanišča, 10 v vsakem
četrtletju.
V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu družba vodi dva projekta, ki sta
osredotočena na sedeča delovna mesta:
• Zaključen je bil prvi del projekta Analiza treh tipičnih delovnih mest z vidika zdravja.
Specialisti medicine dela so spremljali sekretarje skladiščne dokumentacije na
terminalu za avtomobile, dispečerje v dispečerskem centru na kontejnerskem
terminalu in sodelavce s področja financ in računovodstva. Analiza bo osnova za sklop
praktičnih predlogov za izboljšanje pogojev dela.
• V okviru projekta Aktivni odmori je skupina zaposlenih posnela 11 kratkih
videoodmorov, ki bodo v kratkem dostopni preko intraneta.

14.3 Izobraževanje, usposabljanje ter razvoj zaposlenih
V prvem četrtletju 2017 je bilo v Skupini Luka Koper povprečno 2,7 ur usposabljanja na
zaposlenega oziroma v družbi Luka Koper, d. d., 4,4 ure, kar je nekoliko manj kot preteklo
leto. 78 odstotkov usposabljanja je potekalo interno organizirano, predvsem iz veščin
vodenja in komunikacije za vodje na vseh ravneh organizacijske strukture, komunikacije iz
tujih jezikov, usposabljanja za upravljanje luške mehanizacije, promocije zdravja zaposlenih,
informacijske varnosti ter izrednih dogodkov. V usposabljanje je bilo vključenih 44 odstotkov
zaposlenih.
Družbi Luka Koper, d. d., in Adria Terminali, d. o. o., sta se uspešno prijavili na razpis
Javnega sklada za razvoj kadrov za sofinanciranje usposabljanja v okviru Kompetenčnih
centrov (Kompetenčni center Logins v sestavi 17 partnerskih družb).
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Skupina Luka Koper je preko pogodbe o izobraževanju 15 zaposlenim financirala pridobitev
višje ravni izobrazbe oziroma strokovno izobraževanje, kar predstavlja 1,4 odstotka
zaposlenih.
Družba Luka Koper, d. d., je sklenila 2 pogodbi za kadrovsko štipendiranje za študijsko leto
2016/17.

Družbeno okolje

54

15 Družbeno okolje
Luka Koper je zaradi svoje osnovne dejavnosti močno vpeta v lokalno okolje, zato po svojih
najboljših močeh deluje v dobro prebivalstva in v skrbi za dvig kakovosti življenja in bivanja
v lokalnem okolju. Z zunanjimi deležniki sodeluje na različnih področjih, od izobraževanja,
športa, kulture in ostalih dejavnostih.
V prvem četrtletju leta 2017 je Luka Koper za sponzorstva in donacije namenila 141 tisoč
evrov. Večina sredstev je vezanih na dolgoročne pogodbe, ostala prosta sredstva pa je
družba razdelila preko razpisa Živeti s pristaniščem. Na januarski razpis je prispelo 268
prošenj, ki so bile ovrednotene na podlagi javno objavljenih kriterijev. Skozi sito se je uvrstilo
211 projektov s področja športa, kulture, izobraževanja, ekologije, humanitarne dejavnosti
itd.
Luka Koper si prizadeva za dobre odnose z vsemi deležniki v svojem okolju. V ta namen
ažurno in transparentno komunicira neposredno ali preko časopisa Luški glasnik, spletnih
strani podjetja, družbenih omrežij, spletne strani Ljubljanske borze in ostalih medijev. Kot
pobudnik je pripomogla k ustanovitvi delovne skupine z Mestno občino Koper, ki bo
pripomogla k obojestranski boljši informiranosti ter razreševanju morebitnih konfliktov.
Skupino sestavljajo strokovnjaki s področja okoljevarstva in investicij, po potrebi pa se jim
bodo pridružili tudi strokovnjaki z drugih področij. Za podoben pristop se družba dogovarja
tudi z Občino Ankaran.
Luka Koper v letu 2017 praznuje svoj 60. jubilej. Skozi vse leto in za različne javnosti
pripravlja vrsto dogodkov. Praznovanje jubileja je odprla z razstavo ob slovenskem dnevu
pomorstva, ki jo je poimenovala 'Od sv. Andreja do Sv. Katarine'. Razstava prikazuje bogato
zgodovino pristanišča, njenih snovalcev in uspešen razvoj.

Ločeni računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
16 Ločeni računovodski izkazi družbe Luka
Koper, d. d.
16.1 Ločen izkaz poslovnega izida
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

52.163.248
332.391

48.139.373
189.799

-3.676.734
-13.005.161
-11.757.115
-6.270.684
-2.013.695
15.772.250

-3.364.059
-12.279.937
-11.092.733
-6.488.116
-1.914.611
13.189.716

41.190
-254.508
-213.318

35.958
-696.964
-661.006

Poslovni izid pred obdavčitvijo

15.558.932

12.528.710

Davek iz dobička
Odloženi davki

-2.326.964
-272.669

-2.044.012
-1.687

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti dobiček na delnico

12.959.299
0,93

10.483.011
0,75

Čisti prihodki od prodaje
Drugi prihodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Poslovni izid iz financiranja

Ločeni računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d.
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16.2 Ločen izkaz drugega vseobsegajočega donosa
(v evrih)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Odloženi davek na prevrednotenje finančnih sredstev
razpoložljivih za prodajo
Sprememba v pošteni vrednosti instrumentov za varovanje pred
spremenljivostjo denarnih tokov
Odloženi davek na spremembo vrednosti finančnih instrumentov
za varovanje pred spremenljivostjo denarnih tokov
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

1-3 2017

1-3 2016

12.959.299

10.483.011

452.069

-1.609.751

-85.893

286.850

76.845

74.655

-14.601

-12.692

428.420

-1.260.938

13.387.719

9.222.073

Ločeni računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d.
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16.3 Ločen izkaz finančnega položaja družbe
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

362.355.478
30.006.344
3.603.219
4.533.063
6.737.709
27.790.932
28.929
41.772
8.725.378
443.822.824
937.350
128.194
43.366.183
11.756.803
56.188.530
500.011.354

358.594.707
29.918.504
3.761.498
4.533.063
6.737.709
27.338.863
31.005
41.772
9.098.541
440.055.662
809.467
68.123
31.015.578
983.305
32.876.473
472.932.135

58.420.965
89.562.703
129.035.652
7.513.445
33.280.902
317.813.667
4.237.250
13.584.637
111.068.526
343.028
889.210
130.122.651
13.582.399
249.342
345.029
37.898.266
52.075.036
500.011.354

58.420.965
89.562.703
129.035.652
7.085.026
20.321.603
304.425.949
4.265.164
12.334.719
113.900.739
419.873
693.924
131.614.419
11.761.732
250.564
1.960.528
22.918.943
36.891.767
472.932.135

SREDSTVA
Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Delnice in deleži v družbah v Skupini
Delnice in deleži v pridruženih družbah
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Dana posojila in depoziti
Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Nekratkoročna sredstva
Zaloge
Dana posojila in depoziti
Poslovne in druge terjatve
Denar in denarni ustrezniki
Kratkoročna sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani dobički
Kapital
Rezervacije
Odloženi prihodki
Nekratkoročna posojila
Druge nekratkoročne finančne obveznosti
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Nekratkoročne obveznosti
Kratkoročna posojila
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti za davek od dohodka
Poslovne in druge obveznosti
Kratkoročne obveznosti
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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16.4 Ločen izkaz denarnih tokov
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

12.959.299

10.483.011

6.270.684

6.488.116

16.061

3.728

-91.492

-82

DENARNI TOK PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Prilagoditve za:
Amortizacija
Odpisi vrednosti in izgube pri prodaji nepremičnin, naprav, opreme in naložbenih
nepremičnin
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in
naložbenih nepremičnin
Popravek vrednosti terjatev
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obveznosti

62.677

43.004

-87.733

-62.419

Finančni prihodki

-41.190

-35.957

Finančni odhodki

254.508

696.964

2.599.633

2.045.699

21.942.447

19.662.064

-12.325.504

-1.364.623

Davek iz dobička in prihodki (odhodki) iz naslova odloženih davkov
Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih kratkoročnih sredstev in davki
Sprememba poslovnih terjatev
Sprememba zalog
Sprememba poslovnih obveznosti
Sprememba rezervacij
Sprememba nekratkoročno odloženih prihodkov
Denar, ustvarjen pri poslovanju
Izdatki za obresti

-127.883

-115.663

18.261.620

1.588.983

-7.494

-30.011

1.249.918

-366.938

28.993.104

19.373.812

-294.733

-696.964

-1.283.179

-1.283.179

27.415.192

17.393.669

Prejete obresti

41.235

35.668

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev

91.493

82

4.026

2.396

-15.564.968

-20.909.024

-60.000

-1.787

-15.488.214

-20.872.665

0

3.400.000

Izdatki za davek
Čista denarna sredstva iz poslovanja
DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU

Prejemki od prodaje, zmanjšanja finančnih naložb in danih posojil
Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev
Izdatki za nakup finančnih naložb in povečanje danih posojil
Čista denarna sredstva iz naložbenja
DENARNI TOK PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri prejetih nekratkoročnih posojilih
Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil

-1.153.480

-579.710

Čista denarna sredstva iz financiranja

-1.153.480

2.820.290

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

10.773.498

-658.706

983.305

5.188.569

11.756.803

4.529.863

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
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16.5 Ločen izkaz sprememb lastniškega kapitala
Leto 2017
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti
(v evrih)
Osnovni Kapitalske
kapital
rezerve
Stanje na dan 31. decembra 2016
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb,
zmanjšane za davek
Sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov za
varovanje pred tveganjem, zmanjšane za davek

Stanje na dan 31. marca 2017

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Zadržani
dobički

58.420.965 89.562.703 18.765.115 110.270.537 20.321.603

Finančne
Finančni
naložbe instrumenti

Aktuarski
dobički in
izgube

Skupaj kapital

8.333.091

-340.097

-907.968

304.425.949

0

0

0

0

12.959.299

0

0

0

12.959.299

0

0

0

0

0

366.175

0

0

366.175

0

0

0

0

0

0

62.244

0

62.244

0

0

0

0 12.959.299

366.175

62.244

0

13.387.718

58.420.965 89.562.703 18.765.115 110.270.537 33.280.902

8.699.266

-277.853

-907.968

317.813.668
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Leto 2016
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti
Osnovni
kapital

Stanje na dan 31. decembra 2015
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb, zmanjšane za davek
Sprememba poštene vrednosti finančnih
instrumentov za varovanje pred tveganjem,
zmanjšane za davek
Stanje na dan 31. marca 2016

58.420.965

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

Zadržani
dobički

89.562.703 18.765.115

89.979.979

15.880.814

12.035.713

Kapitalske
rezerve

Aktuarski
dobički in
izgube

Skupaj
kapital

-861.126

-936.685

282.847.478

Finančne
Finančni
naložbe instrumenti

0
0

0

0

0

10.483.011

0

0

0

10.483.011

0

0

0

0

0

-1.322.901

0

0

-1.322.901

0

0

0

0

0

0

61.963

0

61.963

89.562.703 18.765.115

89.979.979

26.363.825

10.712.812

-799.163

-936.685

292.069.551

58.420.965
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17 Pojasnila k ločenim računovodskim izkazom
Luka Koper, d. d., pristaniški in logistični sistem (v nadaljevanju: družba), s sedežem na
Vojkovem nabrežju 38 v Kopru, v Sloveniji, je obvladujoča družba Skupine Luka Koper.
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni za obdobje, januar – marec 2017 oziroma na dan
31. marec 2017.
Izjava o skladnosti
Medletno poročilo o poslovanju je pripravljeno v skladu z Mednarodnim računovodskim
standardom 34 – Medletno poročanje. Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za
mednarodne računovodske standarde (IASB) in Evropska unija ter v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah.
Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Ločeni računovodski izkazi delniške
družbe posredujejo najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije o uspešnosti
poslovanja v obdobju januar – marec 2017, v primerjavi s primerljivimi podatki za preteklo
leto ter o finančnem položaju družbe na dan 31. marec 2017 v primerjavi s koncem leta 2016.
Ločeni računovodski izkazi družbe Luka Koper, d. d., za poročevalsko obdobje niso
revidirani, pri izdelavi pa so bile upoštevane enake računovodske podlage in usmeritve ter
načela pripoznavanja in vrednotenja kot za leto 2016.
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18 Dodatna
pojasnila
poslovnega izida

ločenega

izkaza

Čisti prihodki od prodaje
(v evrih)
Čisti prihodki od prodaje domačim kupcem
- storitev
- blaga in materiala
- najemnin
Čisti prihodki od prodaje tujim kupcem
- storitev
- najemnin
Skupaj

1-3 2017

1-3 2016

16.176.726
15.820.916
427
355.383
35.986.522
35.985.622
900
52.163.248

15.771.409
15.406.537
865
364.007
32.367.964
32.352.064
15.900
48.139.373

Drugi prihodki
(v evrih)
Drugi poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prihodki pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih
nepremičnin
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obveznosti
Drugi prihodki
Prejete odškodnine in kazni
Subvencije in drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
Ostali prihodki
Skupaj

1-3 2017

1-3 2016

179.225
179.225

62.500
62.500

91.492

82

87.733
153.166
105.144
48.018
4
332.391

62.418
127.299
92.788
-31.867
66.378
189.799

1-3 2017

1-3 2016

441.425
1.148.944
1.934.770
39.229
112.366
3.676.734

590.250
1.101.442
1.546.772
37.083
88.512
3.364.059

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

1-3 2017

1-3 2016

Stroški pristaniških storitev
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovanj
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklam in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
Stroški drugih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški informacijske podpore
Stroški koncesije
Stroški drugih storitev

6.994.625
63.618
1.430.110
102.246
78.809
174.141
183.693
239.348
73.221

6.221.712
52.764
1.779.676
224.469
121.928
190.909
154.667
270.670
60.857

212.824
723.309
1.797.843
931.374

218.042
730.226
1.623.326
630.691

13.005.161

12.279.937

Skupaj

Višji stroški koncesije so posledica višjih prihodkov, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
Stroški dela
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

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

8.054.015
997.236
346.045
1.479.566
880.253

7.594.927
966.476
344.142
1.416.245
770.943

11.757.115

11.092.733

(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Amortizacija zgradb
Amortizacija naprav in opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Amortizacija naložbenih nepremičnin
Amortizacija neopredmetenih sredstev

3.145.474
2.804.055
5.285
157.591
158.279

3.063.038
3.107.972
5.254
155.881
155.971

Skupaj

6.270.684

6.488.116

Skupaj

Amortizacija
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Drugi odhodki
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Odhodki pri slabitvah, odpisih in izgubah pri prodaji nepremičnin,
naprav in opreme ter naložbenih nepremičninah
Odhodki pri oblikovanju popravka vrednosti terjatev
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov
Donacije
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom z dajatvami
Štipendije dijakom in študentom
Drugi stroški in odhodki

16.061

3.728

62.677
1.702.371
51.500
22.579
5.096
2.400
151.011

43.004
1.690.636
36.250
17.229
2.853
4.460
116.451

Skupaj

2.013.695

1.914.611

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov v višini 1.702.371 evrov, se v največji
meri nanašajo na nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 1.655.641 evrov.

Finančni prihodki in odhodki
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Finančni prihodki od obresti
Finančni prihodki od obresti družb v Skupini
Finančni prihodki od obresti drugih
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

601
232
369
40.589
40.589

6.031
485
5.546
29.927
29.927

Skupaj finančni prihodki

41.190

35.958

Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki za obresti
Finančni odhodki za obresti družb v Skupini
Finančni odhodki za obresti od pridruženih družb
Finančni odhodki za obresti do bank
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

0
-238.416
-43.620
0
-194.796
-16.092
-54
-16.038

0
-673.462
-29.441
-1.963
-642.058
-23.502
0
-23.502

Skupaj finančni odhodki

-254.508

-696.964

Neto finančni izid

-213.318

-661.006
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Poslovni izid

V obdobju januar – marec 2017 je družba iz poslovanja ustvarila poslovni izid v višini 15.772.250
evrov, v enakem obdobju preteklega leta pa 13.189.716 evrov. Izid iz financiranja je bil negativen, in
je znašal -213.318 evrov, prav tako je bil negativen v enakem obdobju lanskega leta in je znašal 661.006 evrov. Poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 15.558.932 evrov, v enakem obdobju lani pa
12.528.710 evrov. Družba je tako prvo trimesečje poslovnega leta zaključila s čistim poslovnim
izidom v višini 12.959.299 evrov medtem, ko je čisti poslovni izid v primerjalnem obdobju preteklega
leta znašal 10.483.011 evrov. Vračunan je bil tudi davek od dobička v višini 2.326.964 evrov ter
odloženi davki v višini 272.669 evrov.

(v evrih)

31. 3. 2017

31. 3. 2016

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Število vseh delnic
Število navadnih delnic
Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico

12.959.299
14.000.000
14.000.000
0,93

10.483.011
14.000.000
14.000.000
0,75

Čisti dobiček na delnico je na dan 31. 3. 2017 znašal 0,93 evra, medtem ko je na dan 31. 3. 2016 le-ta
znašal 0,75 evra.
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19 Dodatna
pojasnila
finančnega položaja

ločenega

izkaza

Nepremičnine, naprave in oprema
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

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

15.117.508
224.558.054
54.495.559

15.086.203
226.377.007
52.370.362

68.184.357

64.761.135

Skupaj

362.355.478

358.594.707

Nepremičnine, naprave in oprema družbe niso bile zastavljene. V poročevalskem obdobju ni prišlo
do dodatne obremenitve premoženja družbe.
V opazovanem obdobju je družba investirala v nepremičnine, naprave in opremo v višini 15.564.968
evrov. Največje investicije so bile naslednje:
- RMG dvigala,
- nadaljevanje priprave infrastrukture za RMG nad železniško progo,
- nadaljevanje gradnje večnamenskega skladišča,
- nadaljevanje ureditve skladiščnih površin.
V obdobju januar – marec 2017, družba ni izvedla večjih odtujitev nepremičnin, naprav in opreme.

Naložbene nepremičnine
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Naložbene nepremičnine - zemljišča
Naložbene nepremičnine - zgradbe

18.160.734
11.845.610

18.160.734
11.757.770

Skupaj

30.006.344

29.918.504

Med naložbenimi nepremičninami so zemljišča in objekti, dani v poslovni najem, ter nepremičnine,
ki jih družba poseduje za namene povečanja njihovih vrednosti.
Naložbene nepremičnine so vrednotene po modelu nabavne vrednosti.

Dodatna pojasnila ločenega izkaza finančnega položaja

67
Neopredmetena sredstva
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Dolgoročne premoženjske pravice

3.603.219

3.761.498

Skupaj

3.603.219

3.761.498

Neopredmetena sredstva predstavljajo v družbi Luka Koper, d. d., pravice industrijske lastnine in
druge pravice, ki zajemajo računalniške programe, informacijske sisteme in razvojno-projektne
programe.
Neopredmetena sredstva na dan 31. 3. 2017 niso bila zastavljena.
Delnice in deleži v družbah v skupini
Naložbe v delnice in deleži v družbah v skupini so na dan 31. 3. 2017 znašale 4.533.063 evrov. V
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 se njihova vrednost ni spremenila.
Delnice in deleži v pridruženih družbah
Vrednost delnic in deležev v pridruženih družbah je na dan 31. 3. 2017 znašala 6.737.709 evrov. V
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 se njihova vrednost ni spremenila.
Dne 6. 1. 2017 se je zaključil stečajni postopek nad družbo Golf Istra – v stečaju, d. o. o., ki je bila v
20-odstotni lasti družbe. Za celotno vrednost naložbe, je družba že v preteklosti oblikovala popravek
vrednosti.
Druge nekratkoročne finančne naložbe
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti
Druge naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala

928.827
26.862.105

928.827
26.410.036

Skupaj

27.790.932

27.338.863
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Odložene terjatve in obveznosti za davek
Terjatve
(v evrih)

Obveznosti

31. 3. 2017

31. 12. 2016

31. 3. 2017

31. 12. 2016

415.238
0

572.368
17.575

0
0

0
0

9.334.430

9.334.430

2.040.569

1.954.676

65.174
225.729
222.339
49.054

79.776
225.729
318.854
50.502

0
0
0
0

0
0
0
0

453.983

453.983

0

0

Skupaj

10.765.947

11.053.217

2.040.569

1.954.676

Pobotanje z odloženimi obveznostmi
za davek iz naslova slabitev drugih
naložb in odbitne začasne razlike iz
naslova vrednostnih papirjev

-2.040.569

-1.954.676

-2.040.569

-1.954.676

Skupaj

8.725.378

9.098.541

0

0

Odložene terjatve in obveznosti za davek
iz naslova:
slabitev naložb v odvisne družbe
slabitev naložb v pridružene družbe
slabitev drugih naložb in odbitne
začasne razlike iz naslova vrednostnih
papirjev
finančnih instrumentov
popravka vrednosti terjatev do kupcev
rezervacij za odpravnine
rezervacij za jubilejne nagrade
nekratkoročne pasivne časovne
razmejitve za GJS

Zaloge
Na dan 31. 3. 2017 je vrednost zalog materiala znašala 937.350 evrov medtem, ko je bila konec leta
2016 njihova vrednost 809.467 evrov. Večji del teh zalog se nanaša material za vzdrževanje in
nadomestne dele v višini 567.095 evrov ter na režijski in pomožni material v višini 306.898 evrov.
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Poslovne in druge terjatve
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Kratkoročne poslovne terjatve do:
domačih kupcev
tujih kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
Dani kratkoročni predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Terjatve do države
Druge kratkoročne terjatve
Poslovne terjatve
Kratkoročno odloženi stroški
Nezaračunani prihodki
Druge terjatve
Skupaj

18.372.645
16.742.634
512.336
79.516
35.707.131
50.000
33.247
2.290
1.879.304
55.464
37.727.436
5.436.853
201.894
5.638.747
43.366.183

16.874.156
10.610.265
50.291
44.443
27.579.155
50.000
4.083
2.245
2.506.533
125.106
30.267.122
371.498
376.958
748.456
31.015.578

Družba ima pri večini terjatev do kupcev možnost uveljavljanja zakonite zastavne pravice na
uskladiščenem blagu, ki je v njeni posesti.
Za zavarovanje enega bančnega posojila, ki na dan 31. 3. 2017 znaša 4.100.000 evrov, ima
družba sklenjeno pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje. Na dan 31. 3. 2017 so te terjatve
znašale 135.169 evrov.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se povečale za 8.127.976 evrov, v primerjavi s
stanjem na zadnji dan preteklega leta. Zvišanje kratkoročnih poslovnih terjatev je posledica
višje realizacije in višjih prefakturiranih trošarinskih dajatev.
Med drugimi terjatvami družba izkazuje kratkoročno odložene stroške v višini 5.436.853
evrov. Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na zavarovanja, regres za letni dopust,
stroške odobritve posojil ter prihodnja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so
predvsem vplivali na povečanje te postavke.
Denar in denarni ustrezniki
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti

81
11.756.722
0

46
983.259
0

Skupaj

11.756.803

983.305
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Kapital
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

58.420.965
89.562.703
129.035.652

58.420.965
89.562.703
129.035.652

18.765.115
110.270.537

18.765.115
110.270.537

7.513.445
20.321.603
12.959.299

7.085.026
31.045
20.290.558

317.813.667

304.425.949

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Rezervacije za tožbe

2.856.759
1.380.491

2.884.673
1.380.491

Skupaj

4.237.250

4.265.164

31. 3. 2017

31. 12. 2016

9.156.368
4.428.269

7.987.214
4.347.505

13.584.637

12.334.719

(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nekratkoročne finančne obveznosti do družb v Skupini
Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini

16.000.000
64.084.919
30.983.607

16.000.000
66.383.117
31.517.622

111.068.526

113.900.739

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička

Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Kapital

Rezervacije
(v evrih)

Odloženi prihodki
(v evrih)
Nekratkoročno odloženi prihodki za redno vzdrževanje
Nekratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

Nekratkoročna posojila

Skupaj

Nekratkoročne finančne obveznosti iz naslova posojil so bile na dan 31. 3. 2017 za 2.832.213
evrov nižje kot konec leta 2016, in sicer zaradi prenosa dela obveznosti na kratkoročne
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obveznosti v višini 2.974.147 evrov ter zaradi prerazvrstitve stroškov odobrenih posojil v
višini 141.935 evrov med druge terjatve.
Druge nekratkoročne finančne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge nekratkoročne finančne obveznosti

343.028

419.873

Skupaj

343.028

419.873

Druge nekratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na pošteno vrednost obrestne zamenjave
družbe.
Druge nekratkoročne poslovne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nekratkoročno dobljeni predujmi in varščine

889.210

693.924

Skupaj

889.210

693.924

Kratkoročna posojila
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

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

11.287.317
2.295.082

9.466.650
2.295.082

Skupaj

13.582.399

11.761.732

Kratkoročne obveznosti iz naslova posojil so bile na dan 31. 3. 2017 za 1.820.667 evrov višje kot na
dan 31. 12. 2016, in sicer kot neto učinek prenosa dela obveznosti iz nekratkoročnih na kratkoročne
obveznosti in odplačila glavnic posojil.
Druge kratkoročne finančne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge kratkoročne finančne obveznosti

249.342

250.564

Skupaj

249.342

250.564
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Poslovne in druge obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Kratkoročne obveznosti do:
dobaviteljev v državi
dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti do družb v Skupini
Kratkoročne obveznosti do pridruženih družb
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij
Kratkoročne poslovne obveznosti
Vnaprej vračunani stroški

21.635.981
1.054.644
709.192
28.406
23.428.223
32.667
3.406.606
5.464.407
32.331.903
5.566.363

12.787.935
342.852
570.253
145.110
13.846.150
19.234
3.190.575
915.307
17.971.266
4.947.677

Druge poslovne obveznosti
Skupaj

5.566.363

4.947.677

37.898.266

22.918.943

Poslovne in druge obveznosti so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan preteklega leta povečale za
14.979.323 evrov. Povečanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je odraz višjih obveznosti iz
naslova vlaganj v infrastrukturo, obveznosti za prefakturirane trošarine ter obveznosti iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij so se povečale predvsem zaradi obračunanega
davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 ter razlike od plačanih akontacij za januar – marec 2017.
Vnaprej vračunani stroški so sestavljeni predvsem iz obveznosti za neizkoriščene dopuste,
vračunane komercialne popuste, stroške koncesije, stroške 13. plače in gospodarnosti ter stroške
obresti.
Pogojne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Dane garancije
Dana poroštva
Pogojne obveznosti iz naslova tožb
Odobreno posojilo
Skupaj pogojne obveznosti

1.560.000
6.246.677
93.809
54.700.000
62.600.486

1.560.000
7.235.468
93.809
54.700.000
63.589.277

Posli s povezanimi osebami
V obdobju od januarja do marca 2017 so bili med povezanimi družbami v Skupini Luka Koper
opravljeni številni pravni posli, v katerih je obvladujoča družba nastopala kot kupec, dobavitelj,
najemodajalec ali v drugi vlogi. Pravna podlaga za te posle so bile različne pogodbe, naročilnice,
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ponudbe in podobno, za katere so bili uporabljeni tržni pogoji, ki veljajo za posle z nepovezanimi
osebami.
Prodaja, nabava, finančni prihodki in odhodki z odvisnimi in pridruženimi družbami
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Prodaja odvisnim družbam
Prodaja pridruženim družbam
Nabava od odvisnih družb
Nabava od pridruženih družb
Finančni prihodki iz posojil danim odvisnim družbam
Finančni odhodki iz obveznosti do odvisnih družb

198.203
191.705
1.396.499
153.103
232
43.620

185.581
197.026
1.030.604
273.448
484
29.441

Terjatve in obveznosti do odvisnih in pridruženih družb
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Poslovne in druge terjatve do odvisnih družb
Poslovne in druge terjatve do pridruženih družb
Poslovne obveznosti do odvisnih družb
Poslovne obveznosti do pridruženih družb
Dana posojila odvisnim družbam
Prejeta posojila od odvisnih družb

512.336
129.516
709.192
28.406
120.000
16.000.000

50.291
94.443
570.253
145.110
60.000
16.000.000

Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj
Med finančna tveganja družbe sodijo:
1.
tveganje spremembe poštene vrednosti,
2.
tveganje spremembe obrestne mere,
3.
likvidnostno tveganje,
4.
tveganje spremembe deviznega tečaja,
5.
kreditno tveganje in
6.
tveganje ustrezne kapitalske strukture.

1. Obvladovanje tveganja spremembe poštene vrednosti
Družba je imela 5,4 odstotka svojih sredstev (konec leta 2016 5,6 odstotka) naloženih v
finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti. Tveganje poštene vrednosti se pri teh
naložbah kaže v nihanju borznih tečajev, ki vpliva na vrednost teh sredstev in posledično na
rezultat ob njihovi odsvojitvi. To vrsto tveganja je družba identificirala pri naložbah v tržne
vrednostne papirje slovenskih podjetij. Vrednost nekratkoročnih finančnih naložb,
razpoložljivih za prodajo in vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala, je na dan 31. 3.
2017 znašala 26.862.105 evrov. Ta vrednost je bila sestavljena iz vrednosti delnic slovenskih
podjetij in enot premoženja vzajemnih skladov.
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Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti:
Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 3. 2017
Sprememba indeksa v %

Vpliv na kapital

-10%

-2.686.211

10%

2.686.211

Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2016
Sprememba indeksa v %
-10%
10%

Vpliv na kapital
-2.641.004
2.641.004

Hierarhija poštene vrednosti
Vrednotenje po pošteni vrednosti

(v evrih)

Sredstva merjena po pošteni vrednosti
Druge delnice in deleži
Obveznosti merjene po pošteni vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

Vrednost
določena na Vrednosti ni
podlagi
mogoče
primerljivih
pridobiti iz
tržnih
tržnih
podatkov
podatkov
(2. raven)
(3. raven)

Knjigovodska
vrednost na
dan
31. 3. 2017

Neposredna
vrednost na
borznih
trgih
(1. raven)

26.862.105

26.862.105

0

0

343.028

0

343.028

0

Vrednotenje po pošteni vrednosti

(v evrih)

Sredstva merjena po pošteni vrednosti
Druge delnice in deleži
Obveznosti merjene po pošteni vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

Knjigovodska
vrednost na
dan
31. 12. 2016

Neposredna
vrednost na
borznih
trgih
(1. raven)

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

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

26.410.036

26.410.036

0

0

419.873

0

419.873

0
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2. Obvladovanje tveganja spremembe obrestnih mer
V obdobju januar - marec 2017 je družba zmanjšala finančne obveznosti za 0,9 odstotka
glede na konec preteklega poslovnega leta, tako da so te na dan 31. 3. 2017 znašale
125.243.296 evrov.
Odstotek finančnih obveznosti se je v celotni strukturi obveznosti do virov sredstev v tem
obdobju znižal za 1,7 odstotne točke in na dan 31. 3. 2017 znaša 25,0 odstotkov (na dan
31.3.2016 je znašal 26,7 odstotkov).
Učinek morebitnih sprememb variabilnih obrestnih mer na prihodnji čisti poslovni izid po
davkih je prikazan v spodnji tabeli. Družba ima vzpostavljeno obrestno zaščito za večje
nekratkoročno posojilo, za katero neodplačana glavnica na dan 31. 3. 2017 znaša 33.278.689
evrov s končno zapadlostjo v letu 2031. Morebitna sprememba variabilnih obrestnih mer
ima lahko posledično vpliv na 60,5 odstotkov vseh posojil družbe (v istem obdobju leta 2016
je znašal ta delež 38,3 odstotkov), saj je preostalih 39,5 odstotkov zaščitenih pred morebitno
spremembo variabilnih obrestnih mer.
Pregled izpostavljenosti
(v evrih)
Prejeta posojila po variabilni
obrestni meri (brez obrestne
zaščite)
Prejeta posojila po variabilni
obrestni meri (z obrestno zaščito)
Prejeta posojila po nominalni
obrestni
Skupaj

31. 3. 2017

Izpostavljenost
2017

31. 12. 2016

Izpostavljenost
2016

75.372.236

60,5%

75.951.946

60,4%

33.278.689

26,7%

33.852.459

26,9%

16.000.000

12,8%

16.000.000

12,7%

124.650.925

100,0%

125.804.405

100,0%
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Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer:

(v evrih)

3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek na obrestne
odhodke

(v evrih)

3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek na obrestne
odhodke

Nezaščitena
bančna
posojila po
variabilni
obrestni meri
31. 3. 2017
33.086.522
42.285.714

Porast za 15
bazičnih točk
20.435
0

Porast za 25
bazičnih točk
34.058
49.897

Porast za 50
bazičnih točk
117.942
179.371

75.372.236

20.435

83.955

297.313

Nezaščitena
bančna
posojila po
variabilni
obrestni meri
31. 12. 2016
33.666.232
42.285.714

Porast za 15
bazičnih točk
21.304
0

Porast za 25
bazičnih točk
35.507
12.263

Porast za 50
bazičnih točk
106.243
157.757

75.951.946

21.304

47.770

264.000

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer je narejena ob
predpostavki morebitne rasti obrestnih mer v višini 15, 25 in 50 bazičnih točk.

3. Obvladovanje likvidnostnega tveganja
Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da družba ne bi mogla poravnati obveznosti ob
zapadlosti. Družba obvladuje likvidnostno tveganje z rednim načrtovanjem denarnih tokov
za različne ročnosti. Preventivno deluje na področju preprečevanja zamud kupcev,
predvsem z rednim spremljanjem in takojšnjim odzivom na zamude pri plačilih; dodaten
ukrep predstavljajo obračuni zamudnih obresti, zasnovani na vodenju enotne politike do
kupcev.
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Do 3
mesece

Od 3 do 12
mesecev

4.182.052

9.400.347

Predvidene obresti od vseh
posojil

458.556

1.050.600

Druge finančne obveznosti

249.342

Obveznosti do dobaviteljev

23.428.223

Druge poslovne obveznosti

8.903.680

(v evrih)

Od 1 do 2
let

Od 3 do 5
let

Nad 5 let

Skupaj

15.781.399 55.483.849

39.803.279

124.650.925

31. 3. 2017
Posojila in krediti*

Skupaj

1.339.401

2.476.840

1.052.185

6.377.583

343.028

0

0

592.370

0

0

0

0

23.428.223

0

0

0

0

8.903.680

37.221.853 10.450.946 17.463.828 57.960.689 40.855.464 163.952.780

31. 12. 2016
Posojila in krediti*

1.153.481 10.608.251

16.060.399 57.605.225

40.377.049

125.804.405

1.118.250

6.714.216

0

670.437

Predvidene obresti od vseh
posojil

302.951

Druge finančne obveznosti

250.564

Obveznosti do dobaviteljev

13.846.150

0

0

0

0

13.846.150

Druge poslovne obveznosti

4.125.116

0

0

0

0

4.125.116

Skupaj

1.251.870

1.400.845

2.640.300

419.873

19.678.262 11.860.121 17.881.117 60.245.525 41.495.299 151.160.324

4. Obvladovanje valutnega tveganja
Izhodiščno tveganje spremembe valutnega tečaja izhaja iz terjatev do kupcev, nominiranih
v ameriških dolarjih (USD). V zadnjih letih je družba obseg terjatev v ameriških dolarjih
uspela znižati v tolikšni meri, da njihov delež ne dosega niti 1 odstotka vseh terjatev in je
tovrstno tveganje z vidika možnih negativnih učinkov za družbo zanemarljivo.
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5. Obvladovanje kreditnega tveganja
Sredstva, izpostavljena kreditnemu tveganju:
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nekratkoročno dana posojila
Nekratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne terjatve do kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Denar in denarni ustrezniki
Dana poroštva in garancije
Skupaj

28.929
41.772
128.194
35.707.131
2.020.305
11.756.803
7.806.677
57.489.811

31.005
41.772
68.123
27.429.155
2.837.967
983.305
8.795.468
40.186.795

Družba ocenjuje, da je izpostavljenost kreditnemu tveganju nizka. Zaradi vzpostavljenih
mehanizmov njegovega obvladovanja, pa je nizka tudi verjetnost nastanka škode.

6. Obvladovanje tveganja ustrezne kapitalske strukture

(v evrih)

Kapital
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Obveznosti do virov
sredstev

31. 3. 2017

31. 12. 2016

v evrih
317.813.667
130.122.651
52.075.036

delež (%)
63,6%
26,0%
10,4%

v evrih
304.425.949
131.614.419
36.891.767

delež (%)
64,4%
27,8%
7,8%

500.011.354

100,0%

472.932.135

100,0%
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20 Konsolidirani računovodski izkazi Skupine
Luka Koper
20.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

53.289.763
150.966
761.193

50.660.621
477.912
677.646

-4.194.436
-11.999.841
-13.320.323
-6.505.123
-2.034.494
16.147.705

-3.952.175
-12.218.619
-12.665.144
-6.737.017
-1.925.967
14.317.257

0
531
42.112
42.643

0
6.741
32.896
39.637

0
-194.796
-16.960
-211.756
-169.113

0
-644.021
-24.293
-668.314
-628.677

449.124

528.943

Poslovni izid pred obdavčitvijo

16.427.716

14.217.523

Davek iz dobička
Odloženi davki

-2.392.306
-119.161

-2.205.783
-2.096

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja lastnikov obvladujoče
družbe

13.916.249

12.009.644

13.912.563

12.003.910

3.686

5.734

0,99

0,86

Čisti prihodki od prodaje
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi prihodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki
Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki
Poslovni izid iz financiranja
Rezultati pridruženih družb

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja lastnikov neobvladujočih
deležev
Čisti dobiček na delnico
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20.2 Konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

13.916.249

12.009.644

770.401

-1.622.065

-146.376

288.944

76.845

74.655

Odloženi davek na spremembo vrednosti finančnih instrumentov za
varovanje pred spremenljivostjo denarnih tokov

-14.601

-12.692

Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid

686.269

-1.271.158

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

14.602.518

10.738.486

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja lastnikov
obvladujoče družbe

14.598.832

10.732.752

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja lastnikov
neobvladujočih deležev

3.686

5.734

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Odloženi davek na prevrednotenje finančnih sredstev razpoložljivih za
prodajo
Sprememba v pošteni vrednosti instrumentov za varovanje pred
spremenljivostjo denarnih tokov
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20.3 Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Delnice in deleži v pridruženih družbah
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Dana posojila in depoziti
Nekratkoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Nekratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Dana posojila in depoziti
Poslovne in druge terjatve
Denar in denarni ustrezniki

379.511.157
18.765.162
3.955.754
13.129.465
31.321.601
28.929
41.772
8.680.910
455.434.750
1.372
937.350
88.427
44.554.211
16.223.725

376.011.980
18.575.530
4.126.170
12.680.341
30.551.199
31.005
41.772
8.711.771
450.729.768
1.372
809.467
105.489
32.518.465
5.826.536

Kratkoročna sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

61.805.085
517.239.835

39.261.329
489.991.097

58.420.965
89.562.703
129.035.652
8.060.769
61.575.871
346.655.960
174.754
346.830.714
4.715.379
15.957.969
95.068.526
343.028
968.058
117.052.960
13.582.399
249.437
219.730
39.304.595
53.356.161
517.239.835

58.420.965
89.562.703
129.035.652
7.374.500
47.414.033
331.807.853
171.068
331.978.921
4.781.422
14.764.838
97.900.739
419.873
772.086
118.638.958
11.761.732
250.614
1.896.207
25.464.665
39.373.218
489.991.097

SREDSTVA

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Zadržani dobički
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči deleži
Kapital
Rezervacije
Odloženi prihodki
Nekratkoročna posojila
Druge nekratkoročne finančne obveznosti
Nekratkoročne poslovne obveznosti
Nekratkoročne obveznosti
Kratkoročna posojila
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti za davek od dohodka
Poslovne in druge obveznosti
Kratkoročne obveznosti
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
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20.4 Konsolidiran izkaz denarnih tokov
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

13.916.249

12.009.644

6.505.123

6.737.017

16.192

4.679

-103.492

-809

68.918
-95.643
-42.643
211.756
-449.124
2.511.467

34.549
-62.438
-39.637
668.314
-528.943
2.207.879

22.538.803

21.030.255

-12.145.129
-127.883
0
17.164.497
-45.838
1.193.131
28.577.581
-182.156
-1.410.497
26.984.928

-1.040.382
-115.663
165
1.150.181
-34.821
-497.423
20.492.312
-668.314
-1.410.497
18.413.501

42.643

39.637

103.492

1.082

47.278

136.118

-15.627.598

-21.143.709

-74
-15.434.259

-47
-20.966.919

DENARNI TOK PRI FINANCIRANJU
Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil
Čista denarna sredstva iz financiranja

-1.153.480
-1.153.480

-579.710
-579.710

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

10.397.189
5.826.536

-3.133.128
12.610.049

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

16.223.725

9.476.921

DENARNI TOK PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Prilagoditve za:
Amortizacija
Odpisi vrednosti in izgube pri prodaji nepremičnin, naprav, opreme in
naložbenih nepremičnin
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih
sredstev in naložbenih nepremičnin
Popravek vrednosti terjatev
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obveznosti
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Pripoznani rezultat pridruženih družb po kapitalski metodi
Davek iz dobička in prihodki (odhodki) iz naslova odloženih davkov
Dobiček iz poslovanja pred spremembo čistih kratkoročnih sredstev
in davki
Sprememba poslovnih terjatev
Sprememba zalog
Sprememba sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Sprememba poslovnih obveznosti
Sprememba rezervacij
Sprememba nekratkoročno odloženih prihodkov
Denar, ustvarjen pri poslovanju
Izdatki za obresti
Izdatki za davek
Čista denarna sredstva iz poslovanja
DENARNI TOK PRI NALOŽBENJU
Prejete obresti
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in
neopredmetenih sredstev
Prejemki od prodaje, zmanjšanja finančnih naložb in danih posojil
Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih
sredstev
Izdatki za nakup finančnih naložb in povečanje danih posojil
Čista denarna sredstva iz naložbenja
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20.5 Konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala
Leto 2017
Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti
(v evrih)

Stanje na dan 31. decembra 2016
Preračuni za nazaj
Stanje na dan 1. januarja 2017
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb, zmanjšane za davek
Spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov
za varovanje pred tveganjem, zmanjšane za davek
Stanje na dan 31. marca 2017

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge rezerve
iz dobička

58.420.965

89.562.703

18.765.115

110.270.537

0

0

0

58.420.965

89.562.703

18.765.115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.420.965

89.562.703

18.765.115

0
110.270.537

110.270.537

Zadržani
dobički

Finančne
naložbe

Finančni
instrum
enti

Aktuars
ki
dobički
in
izgube

Skupaj kapital
lastnikov
obvladujočih
deležev

Kapital
neobvladujoč
ih deležev

47.414.033

8.702.160

-340.097

-987.563

331.807.853

171.068

331.978.921

249.274

0

0

0

0

0

0

47.663.307

8.702.160

-340.097

-987.563

332.057.127

171.068

332.228.195

13.912.563

0

0

0

13.912.563

3.686

13.916.249

0

624.025

0

0

624.025

0

624.025

0

0

62.244

0

62.244

0

62.244

61.575.871

9.326.185

-277.853

-987.563

346.655.960

174.754

346.830.714

Skupaj
kapital
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Leto 2016
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti
(v evrih)

Stanje na dan 31. decembra 2015
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb, zmanjšane za davek
Sprememba poštene vrednosti finančnih
instrumentov za varovanje pred tveganjem,
zmanjšane za davek

Stanje na dan 31. marca 2016

Finančne
naložbe

Finančni
instrume
nti

Aktuarski
dobički in
izgube

Skupaj
kapital
lastnikov
obvladujočih
deležev

39.187.702 12.081.707

-861.126

-1.016.963

306.120.083

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

58.420.965

89.562.703

18.765.117

89.979.979

0

0

0

0

12.003.910

0

0

0

12.003.910

5.734

12.009.644

0

0

0

0

0

-1.333.121

0

0

-1.333.121

0

-1.333.121

0

0

0

0

0

0

61.963

0

61.963

0

61.963

0

0

0

0

12.003.910

-1.333.121

61.963

0

10.752.082

5.734

10.757.816

58.420.965

89.562.703

18.765.117

89.979.979

51.191.612 10.748.586

-799.163

-1.016.963

316.852.836

Zadržani
dobički

Kapital
neobvladujočih
deležev

Skupaj
kapital

170.386 306.290.469

0

176.120 317.028.956
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Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Luka Koper

21 Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine
Luka Koper
Medletni računovodski izkazi Skupine Luka Koper, pripravljeni za obdobje januar – marec 2017
oziroma na dan 31. 3. 2017, vključujejo izkaze obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., izkaze odvisnih
družb ter pripadajoče poslovne izide pridruženih družb.
Izjava o skladnosti
Medletno poročilo o poslovanju je pripravljeno v skladu z Mednarodnim računovodskim
standardom 34 – Medletno poročanje. Računovodski izkazi Skupine so sestavljeni v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne
računovodske standarde (IASB) in Evropska unija ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Skupinski računovodski izkazi dajejo
najširšemu krogu uporabnikov koristne informacije o uspešnosti poslovanja Skupine Luka Koper v
obdobju januar –marec 2017, v primerjavi s primerljivimi podatki za preteklo leto ter o finančnem
položaju Skupine na dan 31. 3. 2017 v primerjavi s koncem leta 2016.
Računovodski izkazi Skupine za poročevalsko obdobje niso revidirani, pri izdelavi pa so bile
upoštevane enake računovodske podlage in usmeritve ter načela pripoznavanja in vrednotenja kot
za leto 2016.
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22 Dodatna pojasnila konsolidiranega izkaza
poslovnega izida
Čisti prihodki od prodaje
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Čisti prihodki od prodaje domačim kupcem
- storitev
- blaga in materiala
- najemnin

17.092.178
16.781.479
427
310.272

17.149.643
16.839.131
865
309.647

Čisti prihodki od prodaje tujim kupcem
- storitev
- najemnin

36.197.585
36.166.685
30.900

33.510.978
33.495.078
15.900

Skupaj

53.289.763

50.660.621

1-3 2017

1-3 2016

Usredstveni lastni proizvodi in storitve
(v evrih)
Usredstveni lastni proizvodi in storitve

150.966

477.912

Skupaj

150.966

477.912

Skupina izkazuje med usredstvenimi lastnimi proizvodi in storitvami vzdrževalna dela na
lastni infrastrukturi, ki jih je opravila odvisna družba Luka Koper INPO, d. o. o.
Zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov so ustrezno prilagojen primerljivi podatki iz leta
2016.
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Drugi prihodki
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Drugi poslovni prihodki
Subvencije, dotacije in podobni prihodki

607.977
408.842

548.452
485.205

Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prihodki pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih
nepremičnin
Izterjane odpisane terjatve in odpisane obveznosti
Drugi prihodki
Prejete odškodnine in kazni
Subvencije in drugih prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
Ostali prihodki

199.135

63.247

103.492

809

95.643
153.216
105.173
48.018
25

62.438
129.194
94.682
0
34.512

Skupaj

761.193

677.646

(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški nadomestnih delov
Stroški energije
Stroški pisarniškega materiala
Ostali materialni stroški

257
903.264
1.127.881
1.996.088
44.786
122.160

458
1.141.564
1.057.451
1.612.288
40.791
99.623

Skupaj

4.194.436

3.952.175

(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovanj
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklam in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
Stroški drugih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški informacijske podpore
Stroški koncesije
Stroški drugih storitev

6.669.204
47.908
1.090.255
134.243
82.893
191.294
192.165
238.828
78.939

6.158.009
52.359
1.395.743
262.822
136.951
206.463
158.975
269.328
65.667

104.732
771.780
1.797.843
599.757

43.411
771.824
1.623.326
1.073.741

11.999.841

12.218.619

Stroški materiala

Stroški storitev

Skupaj

Dodatna pojasnila konsolidiranega izkaza poslovnega izida

88

Višji stroški koncesije so posledica višjih prihodkov, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
Stroški dela
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

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

9.070.638
1.147.969
397.190
1.667.784
1.036.742

8.630.792
1.114.057
394.816
1.601.408
924.071

13.320.323

12.665.144

(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Amortizacija zgradb
Amortizacija naprav in opreme
Amortizacija drobnega inventarja
Amortizacija naložbenih nepremičnin
Amortizacija neopredmetenih sredstev

3.292.344
2.987.128
5.986
49.248
170.417

3.147.498
3.305.992
6.027
109.173
168.327

Skupaj

6.505.123

6.737.017

1-3 2017

1-3 2016

Skupaj

Amortizacija

Drugi odhodki
(v evrih)
Odhodki pri slabitvah, odpisih in izgubah pri prodaji nepremičnin,
naprav in opreme ter naložbenih nepremičninah
Odhodki pri oblikovanju popravka vrednosti terjatev
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov
Donacije
Izdatki za varstvo okolja
Nagrade dijakom in študentom z dajatvami
Štipendije dijakom in študentom
Drugi stroški in odhodki

16.192

4.679

68.918
1.715.171
52.500
20.018
7.379
2.400
151.916

34.549
1.704.775
37.300
14.588
3.433
4.460
122.183

Skupaj

2.034.494

1.925.967

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov v višini 1.715.171 evrov, se v največji
meri nanašajo na nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 1.683.685 evrov.
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Finančni prihodki in odhodki
(v evrih)

1-3 2017

1-3 2016

Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

531
531
42.112
42.112

6.741
6.741
32.896
32.896

Skupaj finančni prihodki

42.643

39.637

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil prejetih od pridruženih družb
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

-194.796
0
-194.796
-16.960
-57
-16.903

-644.021
-1.963
-642.058
-24.293
-168
-24.125

Skupaj finančni odhodki

-211.756

-668.314

Neto finančni izid

-169.113

-628.677

Poslovni izid
V obdobju januar – marec 2017 je Skupina iz poslovanja ustvarila poslovni izid v višini 16.147.705
evrov, v enakem obdobju preteklega leta pa 14.317.257 evrov.
Čisti poslovni izid Skupine je za obdobje januar – marec 2017 znašal 13.916.249 evrov (enako obdobje
lani 12.009.644 evrov). Od tega je obvladujočemu lastniku pripadalo 13.912.563 evrov (enako obdobje
lani 12.003.910 evrov), neobvladujočim lastnikom pa 3.686 evrov (enako obdobje lani 5.734 evrov).
Neobvladujoči delež pripada solastniku družbe TOC, d. o. o.
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 3. 2016

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

13.912.563
14.000.000
14.000.000

12.003.910
14.000.000
14.000.000

0,99

0,86

Osnovni in prilagojeni čisti dobiček na delnico

Čisti dobiček na delnico je na dan 31. 3. 2017 znašal 0,99 evra, medtem ko je na dan 31. 3. 2016 le-ta
znašal 0,86 evra.
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23 Dodatna
pojasnila
finančnega položaja

ločenega

izkaza

Nepremičnine, naprave in oprema
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

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

18.286.759
235.687.083
57.331.832

18.255.454
237.646.358
55.330.933

68.205.483

64.779.235

Skupaj

379.511.157

376.011.980

Nepremičnine, naprave in oprema Skupine niso bile zastavljene. V poročevalskem obdobju ni prišlo
do dodatne obremenitve premoženja Skupine.
V opazovanem obdobju je Skupina investirala v nepremičnine, naprave in opremo v višini 15.627.598
evrov. Največje investicije so bile naslednje:
- RMG dvigala,
- nadaljevanje priprave infrastrukture za RMG nad železniško progo,
- nadaljevanje gradnje večnamenskega skladišča,
- nadaljevanje ureditve skladiščnih površin.
V obdobju januar – marec 2017, Skupina ni izvedla večjih odtujitev nepremičnin, naprav in opreme.
Naložbene nepremičnine
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Naložbene nepremičnine - zemljišča
Naložbene nepremičnine - zgradbe

14.991.483
3.773.679

14.991.483
3.584.047

Skupaj

18.765.162

18.575.530

Med naložbenimi nepremičninami so zemljišča in objekti, dani v poslovni najem, ter nepremičnine,
ki jih Skupina poseduje za namene povečanja njihovih vrednosti.
Naložbene nepremičnine so vrednotene po modelu nabavne vrednosti.

Dodatna pojasnila ločenega izkaza finančnega položaja

91
Neopredmetena sredstva
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Stroški razvijanja
Nekratkoročne premoženjske pravice

224.813
3.730.941

234.447
3.891.723

Skupaj

3.955.754

4.126.170

Nekratkoročne premoženjske pravice predstavljajo pravice do industrijske lastnine in druge
pravice, kot so računalniški programi, informacijski sistemi in razvojno-projektni programi, medtem
ko se stroški razvoja nanašajo na razvojni projekt odvisne družbe.
Neopredmetena sredstva na dan 31. 3. 2017 niso bila zastavljena.
Delnice in deleži v pridruženih družbah
(v evrih)

2017

Stanje 1. januarja
Povečanja
Pripisani dobički
- Adria Transport, d. o. o.
- Adria-tow, d. o. o.
- Adriafin, d. o. o.
- Avtoservis, d. o. o.

12.680.341

Stanje 31. marca

13.129.465

449.124
127.118
165.141
4.937
151.928

Druge nekratkoročne finančne naložbe
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti
Druge naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala

3.414.602
27.906.999

3.414.602
27.136.597

Skupaj

31.321.601

30.551.199

Druge nekratkoročne poslovne terjatve
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nekratkoročno dobljeni predujmi in varščine

968.058

772.086

Skupaj

968.058

772.086
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Odložene terjatve in obveznosti za davek
Terjatve
(v evrih)

Obveznosti

31. 3. 2017

31. 12. 2016

31. 3. 2017

31. 12. 2016

0

17.575

0

0

9.770.836

9.500.387

2.187.624

2.031.826

65.174
253.315
271.817
53.409

79.776
265.062
368.654
58.159

0
0
0
0

0
0
0
0

453.983

453.984

0

0

0
0
10.868.534

0
0
10.743.597

0
0
2.187.624

0
0
2.031.826

-2.187.624

-2.031.826

-2.187.624

-2.031.826

8.680.910

8.711.771

0

0

Odložene terjatve in obveznosti za davek iz naslova:
slabitev naložb v pridružene družbe
slabitev drugih naložb in odbitne začasne razlike
iz naslova vrednostnih papirjev
finančnih instrumentov
popravka vrednosti terjatev do kupcev
rezervacij za odpravnine
rezervacij za jubilejne nagrade
nekratkoročne pasivne časovne razmejitve za GJS
- izločitve osnovnih sredstev
- davčne izgube
Skupaj
Pobotanje z odloženimi obveznostmi za davek iz
naslova slabitev drugih naložb in odbitne začasne
razlike iz naslova vrednostnih papirjev
Skupaj

Zaloge
Na dan 31. 3. 2017 je vrednost zalog materiala znašala 937.350 evrov medtem, ko je bila konec leta
2016 njihova vrednost 809.467 evrov. Večji del teh zalog se nanaša material za vzdrževanje in
nadomestne dele v višini 567.095 evrov ter na režijski in pomožni material v višini 306.898 evrov.
Poslovne in druge terjatve
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Kratkoročne poslovne terjatve do:
domačih kupcev
tujih kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb

19.320.747
16.973.790
79.516

17.691.462
10.837.721
44.443

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
Dani kratkoročni predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Terjatve do države
Druge kratkoročne terjatve

36.374.053
50.000
33.783
17.156
2.061.754
78.509

28.573.626
50.000
4.405
17.114
2.689.836
145.938

Poslovne terjatve
Kratkoročno odloženi stroški
Nezaračunani prihodki

38.615.255
5.737.633
201.323

31.480.919
660.544
377.002

Druge terjatve
Skupaj

5.938.956

1.037.546

44.554.211

32.518.465
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Skupina ima pri večini terjatev do kupcev možnost uveljavljanja zakonite zastavne pravice
na uskladiščenem blagu, ki je v njeni posesti.
Za zavarovanje enega bančnega posojila, ki na dan 31. 3. 2017 znaša 4.100.000 evrov, ima
Skupina sklenjeno pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje. Na dan 31. 3. 2017 so te terjatve
znašale 135.169 evrov.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se povečale za 7.800.427 evrov, v primerjavi s
stanjem na zadnji dan preteklega leta. Zvišanje kratkoročnih poslovnih terjatev je posledica
višje realizacije in višjih prefakturiranih trošarinskih dajatev.
Med drugimi terjatvami Skupina izkazuje kratkoročno odložene stroške v višini 5.737.633
evrov. Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na prihodnja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, zavarovanja, regresa za letni dopust ter stroške odobritve posojil.
Denar in denarni ustrezniki
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na računih
Kratkoročni depoziti

15.573
13.228.152
2.980.000

10.477
2.836.059
2.980.000

Skupaj

16.223.725

5.826.536

Kapital
(v evrih)
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička

Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Kapital lastnikov obvladujoče družbe
Neobvladujoči deleži
Kapital

31. 3. 2017

31. 12. 2016

58.420.965
89.562.703
129.035.652

58.420.965
89.562.703
129.035.652

18.765.115
110.270.537

18.765.115
110.270.537

8.060.769
47.663.308
13.912.563

7.374.500
23.329.292
24.084.741

346.655.960
174.754
346.830.714

331.807.853
171.068
331.978.921
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Rezervacije
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Rezervacije za tožbe

3.334.888
1.380.491

3.400.931
1.380.491

Skupaj

4.715.379

4.781.422

31. 3. 2017

31. 12. 2016

9.156.368
4.917.618
1.883.983

7.987.214
4.829.468
1.948.156

15.957.969

14.764.838

(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi
Nekratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini

64.084.919
30.983.607

66.383.117
31.517.622

Skupaj

95.068.526

97.900.739

Odloženi prihodki
(v evrih)
Nekratkoročno odloženi prihodki za redno vzdrževanje
Prejeta nepovratna sredstva
Drugi nekratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

Nekratkoročna posojila

Nekratkoročne finančne obveznosti iz naslova posojil so bile na dan 31. 3. 2017 za 2.832.213
evrov nižje kot konec leta 2016, in sicer zaradi prenosa dela obveznosti na kratkoročne
obveznosti v višini 2.974.147 evrov ter zaradi prerazvrstitve stroškov odobrenih posojil v
višini 141.935 evrov med druge terjatve.

Druge nekratkoročne finančne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge nekratkoročne finančne obveznosti

343.028

419.873

Skupaj

343.028

419.873

Druge nekratkoročne finančne obveznosti se nanašajo na pošteno vrednost obrestne zamenjave
družbe.
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Kratkoročna posojila
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

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

11.287.317
2.295.082

9.466.650
2.295.082

Skupaj

13.582.399

11.761.732

Kratkoročne obveznosti iz naslova posojil so bile na dan 31. 3. 2017 za 1.820.667 evrov višje kot na
dan 31. 12. 2016, in sicer kot neto učinek prenosa dela obveznosti iz nekratkoročnih na kratkoročne
obveznosti in odplačila glavnic posojil.
Druge kratkoročne finančne obveznosti
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Druge kratkoročne finančne obveznosti

249.437

250.614

Skupaj

249.437

250.614

(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Kratkoročne obveznosti do:
dobaviteljev v državi
dobaviteljev v tujini
Kratkoročne obveznosti do pridruženih družb

22.325.001
1.067.294
28.406

14.411.457
349.162
145.110

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij

23.420.701
98.733
3.779.778
5.528.684

14.905.729
68.413
3.623.899
965.084

Kratkoročne poslovne obveznosti
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Druge poslovne obveznosti

32.827.896
6.412.243
64.456

19.563.125
5.794.981
106.559

Poslovne in druge obveznosti

Druge poslovne obveznosti
Skupaj

6.476.699

5.901.540

39.304.595

25.464.665

Poslovne in druge obveznosti so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan preteklega leta povečale za
13.839.930 evrov.
Povečanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je odraz višjih obveznosti iz naslova vlaganj v
infrastrukturo, obveznosti za prefakturirane trošarine ter obveznosti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.
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Kratkoročne obveznosti do države in drugih inštitucij so se povečale predvsem zaradi obračunanega
davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 ter razlike od plačanih akontacij za januar – marec 2017.
Vnaprej vračunani stroški so sestavljeni predvsem iz obveznosti za neizkoriščene dopuste,
vračunane komercialne popuste, stroške koncesije, stroške 13. plače in gospodarnosti ter stroške
obresti.

Pogojne obveznosti
(v evrih)
Dane garancije
Dana poroštva
Pogojne obveznosti iz naslova tožb
Odobreno posojilo
Skupaj pogojne obveznosti

31. 3. 2017

31. 12. 2016

1.703.102
6.246.677
93.809
54.702.602

1.720.309
7.235.468
93.809
54.702.317

62.746.190

63.751.903

Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj
Med finančna tveganja družbe sodijo:
1. tveganje spremembe poštene vrednosti,
2. tveganje spremembe obrestne mere,
3. likvidnostno tveganje,
4. tveganje spremembe deviznega tečaja,
5. kreditno tveganje in
6. tveganje ustrezne kapitalske strukture.

1. Obvladovanje tveganja spremembe poštene vrednosti
Skupina je imela 5,4 odstotka svojih sredstev (konec predhodnega leta 6,1 odstotka)
naloženih v finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti. Od tega jih je imela
obvladujoča družba v svoji lasti 96,3 odstotkov.
Tveganje poštene vrednosti se pri teh naložbah kaže v nihanju borznih tečajev, ki vpliva na
vrednost teh sredstev in posledično na rezultat ob njihovi odsvojitvi. To vrsto tveganja je
Skupina identificirala pri naložbah v tržne vrednostne papirje slovenskih podjetij in enot
premoženja vzajemnih skladov. Vrednost nekratkoročnih finančnih naložb, razpoložljivih za
prodajo in vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala, je na dan 31. 3. 2017 znašala
27.906.999 evrov.
Analiza občutljivosti finančnih naložb po pošteni vrednosti:
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Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 3. 2017
Sprememba indeksa v %

Vpliv na kapital

-10%

-2.790.699

10%

2.790.699

Tveganje spremembe poštene vrednosti vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2016
Sprememba indeksa v %
-10%
10%

Vpliv na kapital
-2.713.659
2.713.659

Hierarhija poštene vrednosti
Vrednotenje po pošteni vrednosti

(v evrih)

Sredstva merjena po pošteni vrednosti
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Obveznosti merjene po pošteni vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

Neposredna
vrednost na
Knjigovodska
borznih
vrednost na
trgih
dan 31. 3. 2017
(1. raven)

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

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

27.906.999

27.906.999

0

0

343.028

0

343.028

0

Vrednotenje po pošteni vrednosti

(v evrih)

Sredstva merjena po pošteni vrednosti
Druge nekratkoročne finančne naložbe
Obveznosti merjene po pošteni vrednosti
Obrestna zaščita prejetih posojil

Knjigovodska
vrednost na
dan
31. 12. 2016

Neposredna
vrednost na
borznih
trgih
(1. raven)

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

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

27.136.597

27.136.597

0

0

419.873

0

419.873

0
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2. Obvladovanje tveganja spremembe obrestnih mer
S tveganjem spremembe obrestnih mer se srečuje le obvladujoča družba, saj ima le ta
finančne obveznosti, najete z variabilnimi obrestnimi merami.
V obdobju januar - marec 2017 je Skupini uspelo zmanjšati finančne obveznosti za 1,0
odstotek glede na preteklo poslovno leto, tako da so na dan 31. 3. 2017 znašale 109.243.390
evrov.
Obvladujoča družba Skupine ima vzpostavljeno obrestno zaščito za večje nekratkoročno
posojilo, katerega znesek neodplačane glavnice na dan 31. 3. 2017 znaša 33.278.689 evrov s
končno zapadlostjo v letu 2031.
Morebitna sprememba variabilnih obrestnih mer ima lahko posledično vpliv na 69,4
odstotkov vseh posojil Skupine in se v primerjavi s koncem leta 2016 ni spremenila.
Preostalih 30,6 odstotkov je zaščitenih pred morebitno spremembo variabilnih obrestnih
mer.
Pregled izpostavljenosti
(v evrih)
Prejeta posojila po variabilni obrestni
meri (brez obrestne zaščite)
Prejeta posojila po variabilni obrestni
meri (z obrestno zaščito)
Skupaj

31. 3. 2017

Izpostavljenost
2017

31. 12. 2016

Izpostavljenost
2016

75.372.236

69,4%

75.951.946

69,2%

33.278.689

30,6%

33.852.459

30,8%

108.650.925

100,0%

109.804.405

100,0%

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer:
(v evrih)

3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek na obrestne odhodke

(v evrih)
3M EURIBOR
6M EURIBOR
Skupni učinek na obrestne odhodke

Bančna
posojila po
variabilni
obrestni meri
31. 3. 2017
33.086.522
42.285.714
75.372.236

Bančna posojila
po variabilni
obrestni meri
31. 12. 2016
33.666.232
42.285.714
75.951.946

Porast za 15
bazičnih točk
20.435
0
20.435

Porast za 15
bazičnih točk
21.304
0
21.304

Porast za 25
bazičnih točk
34.058
49.897
83.955

Porast za 50
bazičnih točk
117.942
179.371
297.313

Porast za 25
bazičnih
točk
35.507
12.263
47.770

Porast za 50
bazičnih
točk
106.243
157.757
264.000

Analiza občutljivosti bančnih posojil na spremembe variabilnih obrestnih mer je narejena ob
predpostavki morebitne rasti obrestnih mer v višini 15, 25 in 50 bazičnih točk.
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3. Obvladovanje likvidnostnega tveganja
Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da Skupina ne bi mogla poravnati obveznosti ob
zapadlosti. Skupina Luka Koper obvladuje likvidnostno tveganje z rednim načrtovanjem
denarnih tokov za različne ročnosti. Preventivno deluje na področju preprečevanja zamud
kupcev, predvsem z rednim spremljanjem in takojšnjim odzivom na zamude pri plačilih;
dodaten ukrep predstavljajo obračuni zamudnih obresti, zasnovani na vodenju enotne
politike do kupcev.

(v evrih)

Do 3 mesece

Od 3 do 12
mesecev

Od 1 do 2
let

Od 3 do 5
let

Nad 5 let

Skupaj

9.400.347 15.781.399 39.483.849 39.803.279

108.650.925

31. 3. 2017
Posojila in krediti*

4.182.052

Predvidene obresti od
vseh posojil

414.636

918.540

1.163.421

1.992.520

1.052.185

5.541.303

Druge finančne obveznosti

249.437

0

343.028

0

0

592.465

Obveznosti do dobaviteljev

14.789.025

0

0

0

0

14.789.025

Druge poslovne obveznosti

9.407.195

0

0

0

0

9.407.195

Skupaj

29.042.345 10.318.886 17.287.848 41.476.369 40.855.464 138.980.913

31. 12. 2016
Posojila in krediti*

1.153.481 10.608.251 16.060.399 41.605.225 40.377.049

109.804.405

Predvidene obresti od
vseh posojil

259.331

1.119.510

1.224.865

2.112.360

1.118.250

5.834.316

Druge finančne obveznosti

250.614

0

419.873

0

0

670.487

Obveznosti do dobaviteljev

14.905.729

0

0

0

14.905.729

Druge poslovne obveznosti

4.657.396

0

0

0

4.657.396

Skupaj

0

21.226.551 11.727.761 17.705.137 43.717.585 41.495.299 135.872.333

4. Obvladovanje valutnega tveganja
Izhodiščno tveganje spremembe valutnega tečaja izhaja iz terjatev do kupcev, nominiranih
v ameriških dolarjih (USD). V zadnjih letih je Skupina obseg terjatev v ameriških dolarjih
uspela znižati v tolikšni meri, da njihov delež ne dosega niti 1 odstotka vseh terjatev in je
tovrstno tveganje z vidika možnih negativnih učinkov za Skupino zanemarljivo.

Dodatna pojasnila ločenega izkaza finančnega položaja
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5. Obvladovanje kreditnega tveganja
Sredstva, izpostavljena kreditnemu tveganju:
(v evrih)

31. 3. 2017

31. 12. 2016

Dana posojila in depoziti
Nekratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročni depoziti
Kratkoročno dana posojila
Poslovne terjatve
Druge terjatve
Denar in denarni ustrezniki
Dana poroštva in garancije
Skupaj

28.929
41.772
80.233
8.194
36.374.053
2.241.202
16.223.725
7.949.779
62.947.887

31.005
41.772
97.366
8.123
28.573.626
2.907.293
5.826.536
8.955.777
46.441.498

Izpostavljenost Skupine kreditnemu tveganju je nizka. Zaradi vzpostavljenih mehanizmov
njegovega obvladovanja pa je nizka tudi verjetnost nastanka škode.

6. Obvladovanje tveganja ustrezne kapitalske strukture
(v evrih)

Kapital
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Obveznosti do virov sredstev

31. 3. 2017
v evrih
346.830.714
117.052.960
53.356.161
517.239.835

31. 12. 2016
delež (%)
67,1%
22,6%
10,3%
100,0%

v evrih
331.978.920
118.638.958
39.373.219
489.991.097

delež (%)
67,8%
24,2%
8,0%
100,0%

Izjava o odgovornosti uprave
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24 Izjava o odgovornosti uprave
Uprava družbe Luka Koper, d. d., izjavlja, da so nerevidirani ločeni računovodski izkazi
družbe Luka Koper, d. d., in nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Luka
Koper za obdobje, ki se je končalo 31. marca 2017, pripravljeni tako, da dajejo resničen in
pošten prikaz premoženjskega stanja, poslovnih izidov in denarnih tokov družbe Luka Koper,
d. d., in Skupine Luka Koper. Pri pripravi zgoščenih izkazov za obdobje januar – marec 2017
so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih
izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2016.
Medletni izkazi so za obdobje, ki se je končalo 31. marca 2017, pripravljeni v skladu z
Mednarodnim računovodskim standardom 34, Medletno računovodsko poročanje, in jih je
potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki
se je končalo 31. decembra 2016. Primerjalni izkazi za leto 2016 so revidirani.
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje in povečevanje
vrednosti premoženja družbe in Skupine Luka Koper ter za preprečevanje in odkrivanje
prevar in drugih nepravilnosti ter njihovo odpravljanje.
Uprava izjavlja, da so povezane osebe v Skupini Luka Koper med seboj poslovale na osnovi
sklenjenih poslov, pri čemer so bile uporabljene tržne cene izdelkov in storitev ter da ni
začela poslov s povezanimi osebami, ki bi bili opravljeni pod neobičajnimi pogoji.
Člani uprave:

Dragomir Matić, predsednik uprave

Andraž Novak, član uprave

Irena Vincek, članica uprave

Stojan Čepar, član uprave – delavski direktor
Koper, 4. maj 2017

