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POUDARKI V POSLOVANJU SKUPINE LUKA KOPER 

 

(v EUR) 
Jan. – dec. 

2009 

Jan. – dec. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 116.790.634 137.228.249 85 

Stroški poslovanja 116.936.668 113.624.198 103 

EBIT1 -146.034 23.604.051 - 

Poenostavljen denarni tok (EBITDA)  21.952.291 42.676.582 51 

Čisti dobiček2 -53.379.133 17.240.065 - 

1 Zaradi odprave pripoznanj določenih investicij v opredmetena osnovna sredstva v Luki Koper, d.d. je    

bilo konec leta 2009 evidentiranih 8,4 milijona EUR dodatnih odhodkov iz poslovanja. 
2 Skladno z našo metodo in usmeritvami smo v Luki Koper, d.d. zaradi znakov slabitve naročili   

vrednotenja določenih  finančnih naloţb in jih konec leta 2009 slabili v višini 45,2 milijona EUR.  

   Obe postavki v letu 2009 pomembno vplivata na doseţene poslovne rezultate Luke Koper, d.d. in 
Skupine Luka Koper.  

 

(v EUR) 
31. december 

2009 
31. december 

2008 
Indeks 

2009/2008 

Bilančna vsota  541.780.596 556.610.483 97 

Dolgoročna sredstva 515.294.450 509.161.405 101 

Kratkoročna sredstva 26.486.146 47.449.079 56 

Dolgoročni viri 425.238.614 427.534.916 99 

Kratkoročni viri 116.541.982 129.075.567 90 

Dolgoročne finančne obveznosti 150.111.490 103.836.807 145 

Kratkoročne finančne obveznosti 84.427.105 97.521.399 87 

 
 

Kazalniki 
Jan. – dec. 

2009 

Jan. – dec. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Čista donosnost kapitala (ROE)  - 5,29% - 

Čista donosnost sredstev (ROA) - 3,39% - 

Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja (ROS) - 17,20% - 

EBITDA marţa 18,80% 31,10% 60 

Finančne obveznosti / kapital  89,97% 64,70% 139 

Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 65.203 73.291 89 

Čisti dobiček na zaposlenega (v EUR) - 15.546 - 
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SPLOŠNI PODATKI 

 

UVODNO POJASNILO 

 
Na podlagi Priporočil javnim delniškim druţbam za obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev, d.d., druţba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabreţje 38, 6501 Koper objavlja 
nerevidirano nekonsolidirano poročilo za obdobje januar – december 2009 druţbe Luka 
Koper, d.d., in nerevidirano konsolidirano poročilo za obdobje januar – december 2009 
Skupine Luka Koper.  
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju druţbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper v 
obdobju januar – december 2009 je na vpogled na sedeţu druţbe Luka Koper, d.d., Vojkovo 
nabreţje 38, 6501 Koper in na spletni strani druţbe www.luka-kp.si, in sicer od 26. februarja 
2010 dalje. 
 
Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, druţba 
sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. 
 

PREDSTAVITEV SKUPINE LUKA KOPER 

 
Obvladujoča druţba Skupine Luka Koper je druţba Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, 
d.d., s sedeţem v Kopru. 
 

Ime druţbe  Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška druţba 

Skrajšano ime druţbe Luka Koper, d.d. 

Sedeţ druţbe  Vojkovo nabreţje 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  Okroţno sodišče v Kopru pod vloţno številko 066/10032200 

Matična številka 5144353 

Davčna številka  SI 89190033 

Osnovni kapital druţbe  58.420.964,78 evrov 

Število delnic 14.000.000 navadnih kosovnih delnic 

Kotacija delnic Ljubljanska borza, d.d., prva borzna kotacija 

Oznaka delnice  LKPG 

Predsednik uprave dr. Gregor Veselko  

Predsednik nadzornega sveta dr. Janez Poţar 

Število druţb vključenih v konsolidacijo  7 

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

Dejavnost v Skupini Luka Koper Različne storitvene dejavnosti 

http://www.luka-kp.si/
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ORGANIZIRANOST SKUPINE LUKA KOPER NA DAN 31. DECEMBER 2009  

 
 

*Druţbi Luka Kopar Beograd d.o.o. in Luka Koper Deutschland Gmbh sta v postopku likvidacije, druţbi 

Eco-morje, d.o.o. in Ecopark, d.o.o. pa v postopku prenehanja po hitrem postopku, zato jih nismo 
uskupinjevali. Navedene druţbe v letu 2009 tudi niso delovale. 
 

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN VODENJA 

 

Uprava druţbe Luka Koper, d.d. 
 
Upravo so na dan 31. december 2009 sestavljali:  
 

 dr. Gregor Veselko, predsednik uprave, pričetek 5-letnega mandata: 16. junij 2009, 

 Kap. Tomaţ Martin Jamnik, namestnik predsednika uprave, pričetek 5-letnega 
mandata: 16. oktober 2009, 

 Mirko Pavšič, prokurist. 
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Nadzorni svet druţbe Luka Koper, d.d. je na redni seji dne 6. novembra 2009, izbral tretjega 
člana uprave za področje financ. To je Marko Rems, zaposlen kot član uprave zavarovalne 
druţbe Adriatic Slovenica, d.d. Marko Rems bo funkcijo člana uprave za področje financ v 
Luki Koper, d.d. prevzel takoj po prenehanju delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, 
do takrat pa bo to področje še naprej pokrival prokurist Mirko Pavšič.  
 
Spremembe v sestavi uprave v obdobju januar – december 2009 
 

 Robert Časar je do razrešitve dne, 15. junija 2009, opravljal funkcijo predsednika 
uprave, 

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

 mag. Marjan Babič je do razrešitve, dne 11. septembra 2009, opravljal funkcijo člana 
uprave, 

 mag. Boris Marzi je do razrešitve, dne 11. septembra 2009, opravljal funkcijo člana 
uprave – delavskega direktorja.   

 
Nadzorni svet druţbe Luka Koper, d.d.  
 
Nadzorni svet so na dan 31. december 2009 sestavljali:  
 
Predstavniki kapitala 
 

 dr. Janez Poţar, predsednik nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike 
Slovenije, pričetek 4-letnega mandata: 13. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Tomaţ Moţe, namestnik predsednika nadzornega sveta, izvoljen kot predstavnik 
drugih delničarjev, pričetek 4-letnega mandata: 13. julij 2009 (16. skupščina 
delničarjev), 

 Bojan Brank, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije, pričetek 
4-letnega mandata: 13. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 dr. Marko Simoneti, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog Republike Slovenije, 
pričetek 4-letnega mandata: 13. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Jordan Kocjančič, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog skladov Republike 
Slovenije, pričetek 4-letnega mandata: 13. julij 2009 (16. skupščina delničarjev), 

 Boris Popovič, član nadzornega sveta, izvoljen na predlog občinskega sveta Mestne 
občine Koper, pričetek 4-letnega mandata: 2. september 2008 (14. skupščina 
delničarjev). 
 

Predstavniki zaposlenih 
 

 Mladen Jovičič, član, predstavnik delavcev, pričetek mandata: 8. april 2009, 

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

 Nebojša Topič, član, predstavnik delavcev, pričetek mandata: 27. julij 2008. 
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Spremembe v sestavi nadzornega sveta v obdobju januar - december 2009 
 

 Boris Popovič je do razrešitve dne 24. junija 2009 opravljal funkcijo predsednika 
nadzornega sveta. 

 Olga Franca je bila za namestnico predsednika izvoljena na seji nadzornega sveta dne 
30. januarja 2009; na seji nadzornega sveta dne 24. junija 2009 pa je bila izvoljena 
za njegovo predsednico. 

 Svet delavcev je 8. aprila 2009 za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvolil 
Mladena Jovičiča in Stojana Čeparja. Dotedanja predstavnika delavcev v nadzornem 
svetu Orjano Ban in Boris Bradač sta z mesta člana nadzornega sveta, predstavnika 
delavcev, odstopila 30. marca 2009. Oba sta kot razlog navedla osebne razloge.  

 Dne 13. julija 2009 je potekala 16. skupščina delničarjev, na kateri so lastniki razrešili 
dotedanjo članico nadzornega sveta Olgo Franco in imenovali nove člane nadzornega 
sveta.  

 
 

POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2009 

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

 sprejeli Letno poročilo za leto 2008, 

 sprejeli predlog uporabe bilančnega dobička v višini 19.401.856,28 EUR, in sicer:  
 del bilančnega dobička v višini 12.534.194,12 EUR, prenesenega iz čistega 

dobička leta 2007, se odvede v druge rezerve iz dobička, 
 preostali del bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR, ki je sestavljen iz 

čistega dobička leta 2008, se odvede v druge rezerve iz dobička z namenom 
investiranja v luško infrastrukturo. 

 glasovali proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2008,  
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 odločali o višini bruto sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom 
njegovih komisij,  

 imenovali revizijsko druţbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana za 
revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 
2009, 

 razrešili dotedanjo članico nadzornega sveta Olgo Franca in imenovali nove člane 
nadzornega sveta; drţavo bodo tako v nadzornem svetu zastopali dr. Janez Poţar, 
Bojan Brank ter dr. Marko Simoneti, medtem ko bo Jordan Kocjančič zastopal KAD in 
SOD. Za predstavnika drugih delničarjev je bil imenovan Tomaţ Moţe.  

 
Na skupščini sta bili napovedani dve izpodbojni toţbi, in sicer zoper sprejeti sklep skupščine o 
uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter imenovanju revizijske druţne Ernst & Young 
d.o.o. za revidiranje izkazov za leto 2009.  
 
14. julija 2009 so se člani nadzornega sveta Luke Koper, d.d. zbrali na konstitutivni seji. Za 
predsednika nadzornega sveta so imenovali dr. Janeza Poţarja, za njegovega namestnika pa 
Tomaţa Moţeta.  
 
Avgust 
 
Nadzorni svet Luke Koper, d.d. se je na prvi seji v novi sestavi v petek, 28. avgusta 2009, 
seznanil s predhodnim poročilom posebne revizije, ki ga je pripravila revizijska hiša 
PricewaterhouseCoopers, skladno s sklepom skupščine marca letos. Nadzorniki so se 
seznanili tudi s polletnim poročilom o poslovanju Skupine Luka Koper, ki izkazuje posledice 
splošne gospodarske krize tako na področju pretovora, kot poslovanja. Hkrati so se seznanili 
tudi z ukrepi, ki se jih uprava ţe lotila oziroma jih načrtuje v prihodnje, da bi dosegla cilje iz 
poslovnega načrta za letošnje leto.  
 
September 
 
Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je v petek 11. septembra 2009, na podlagi predstavljenega 
programa dela in strategije razvoja pristanišča, soglasno izrazil podporo predsedniku uprave 
dr. Gregorju Veselku. Nadzorniki so še sprejeli predlog predsednika uprave in imenovali dva 
prokurista, ki bosta v tem vmesnem obdobju pomagala predsedniku uprave pri vodenju 
druţbe.  
 
Oktober  
 
Nadzorni svet Luke Koper d.d. je 16. oktobra 2009 potrdil Tomaţa Martina Jamnika kot člana 
uprave za področje trţenja in operative ter namestnika predsednika uprave.  
 
November  
 
Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je na redni seji 6. novembra 2009 izbral tretjega člana uprave 
za področje financ. To je Marko Rems, trenutno zaposlen kot član uprave zavarovalne druţbe 
Adriatic Slovenica d.d. 
 
 
December 
 
Luka Koper, d.d. je bila 21. decembra 2009 uvrščena v trajnostni indeks Dunajske borze. 
Indeks CEERIUS (CEE Responsibility Investment Universe) je Dunajska borza oblikovala 
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januarja 2009 in vključuje uspešna podjetja, ki kotirajo na borzah srednje in vzhodne Evrope 
in so hkrati vodilna na področju druţbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Trenutno 
indeks vključuje šestnajst podjetij, kriterije za uvrstitev pa borza preverja četrtletno.  
 
 

POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

 
V Luki Koper, d.d. smo v mesecu januarju 2010 pretovorili 1.506.878 ton blaga, kar po 
doseţeni količini predstavlja najboljšega med januarji doslej. Pretovorili smo 30.814 
kontejnerskih enot (TEU), kar je 11 odstotkov več od doseţenih količin v januarju 2009 ter 
22.672 vozil, kar je 4 odstotke več od januarja 2009.  
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POSLOVNO POROČILO 

 
V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Luka Koper za obdobje januar – december  
2009 so vključeni računovodski izkazi matične druţbe Luka Koper, d.d., izkazi odvisnih druţb 
in pripadajoči dobički oziroma izgube pridruţenih in skupaj obvladovanih druţb. 
 
Konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na Skupino Luka Koper in 
na matično druţbo Luka Koper, d.d., so pripravljeni v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
druţbah in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Računovodski izkazi niso 
revidirani.  
 
Spremembe pri odvisnih druţbah v letu 2009 so bile: 

Uprava Luke Koper d.d. je v januarju 2009 sprejela sklep o konverziji posojil v lastniška 
deleţa v pridruţenih druţbah Adriasole, d.o.o. in Ecoporto Koper, d.o.o.  S konverzijo posojil 
v lastniška deleţa se je spremenil tudi deleţ Luke Koper, d.d. v osnovnem kapitalu obeh 
druţb na 98 odstotkov.  
 
Skupščina druţbe TOC, d.o.o., je v decembru 2008 sprejela sklep o dokapitalizaciji druţbe z 
vplačilom osnovnega vloţka druţbenika Insol, d.o.o. Z dejanskim prenosom stvarnega vloţka 
v druţbo se je po sklepu sodišča z dne 2. februarja 2009 spremenil tudi deleţ Luke Koper, 
d.d., v osnovnem kapitalu te odvisne druţbe z 68,13 odstotka na 50,81 odstotka. Na 
skupščini druţbenikov v mesecu marcu 2009 se je druţba TOC, Tehnološko-okoljski center 
preimenovala v TOC, tehnološko – okoljski in logistični center. Na isti skupščini je Luka Koper 
d.d. prodala 3-odstotni deleţ in tako je druţba TOC, d.o.o. postala pridruţena druţba v 
Skupini Luke Koper. 
 
Uprava je na redni seji 9. oktobra 2009 sprejela sklep o prenehanju delovanja druţb 
Ecopark, d.o.o. in Eco-morje, d.o.o. po hitrem postopku. 
 
Spremembe pri pridruţenih in skupaj obvladovanih druţbah v letu 2009 so bile: 
 
Uprava je v mesecu januarju 2009  potrdila dokapitalizacijo druţbe Railport Arad s.r.l. v višini 
1.500.000 EUR in dokapitalizacijo druţbe SC Trade Trans Terminal s.r.l. v višini 1.300.000 
EUR. Ker dokapitalizacija druţbe SC Trade Trans Terminal s.r.l. ni bila izvedena, je deleţ te 
pridruţene druţbe padel iz 26 odstotkov na 17,09 odstotka in jo ne uvrščamo več med 
pridruţene druţbe. 
 
Uprava je na redni seji dne 9. oktobra 2009 sprejela sklep, da se skupaj s solastnikom 
Istrabanez holdinška druţba, d.d. sproţi postopek likvidacije druţbe Kopinvest Netherlands 
B.V., delnice Poteza Adriatic Fund, ki jih ima ta druţba pa se prenesejo neposredno na Luko 
Koper, d.d. oziroma Istrabenz holdinška druţba, d.d. Postopek likvidacije je bil z izbrisom iz 
trgovinskega registra zaključen 18. februarja 2010.  
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POMEMBNEJŠA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  
SKUPINE LUKA KOPER 

 

Leto 2009 so zaznamovala burna gibanja na svetovnih gospodarskih in finančnih trgih.  
Zaradi vpetosti v dogajanja na finančnem in kapitalskem trgu smo v Skupini Luka Koper čutili 
posledice svetovne finančne krize v obliki manjše ponudbe dolgoročnih finančnih sredstev in 
negativnih gibanj na kapitalskem trgu. Nova uprava druţbe je sprejela ukrepe, s katerimi se 
je odzvala na finančno krizo in zaostrene pogoje poslovanja, pri čemer smo še posebno 
pozornost namenili investicijski dejavnosti. 

V Skupini Luka Koper smo v letu 2009 ustvarili 116,8 milijona EUR poslovnih prihodkov, 
kar je 15 odstotkov manj kot v letu 2008. V nadaljevanju tega poročila je v poglavju Trţenje: 
blagovne skupine in trgi, predstavljena podrobnejša analiza doseţenega ladijskega pretovora 
po posameznih trgih in blagovnih skupinah. 

Stroški poslovanja Skupine Luka Koper so v letu 2009 znašali 116,9 milijona EUR, kar je 3 
odstotke več kot v letu 2008. Na rast stroškov poslovanja v primerjavi z letom 2008 je 
vplivala predvsem odprava pripoznanj določenih investicij v opredmetena osnovna sredstva v 
matični druţbi.  

Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2008 zniţali za 27 odstotkov, predvsem na 
račun niţjih stroškov energije (elektrika in pogonsko gorivo) ter niţjih stroškov materiala za 
vzdrţevanje.  

Stroški storitev so znašali 32,5 milijona EUR in so bili niţji v primerjavi z realizacijo leta 
2008 za 12 odstotkov. Tretjino stroškov storitev predstavljajo stroški izvajalcev pristaniških 
storitev, ki so se v primerjavi z letom 2008 zniţali za 28 odstotkov. Niţji obseg pretovora 
pomeni tudi zmanjšanje obsega dodatnih aktivnosti ter optimizacijo notranjega transporta in 
razporeditve blaga po pristanišču.  

Naloţbe v posodabljanje opreme se odraţajo tudi v niţjih stroških vzdrţevanja, manjši obseg 
pretovora pa pomeni tudi manjšo obrabo opreme. Stroški storitev vzdrţevanja znašajo 4,6 
milijona EUR in so za 18 odstotkov niţji kot v letu 2008.  

Nova koncesijska dajatev v Luki Koper, d.d. se obračunava od meseca oktobra 2008 
naprej, ko je nadomestila plačevanje najemnine drţavi v skladu s staro najemno pogodbo. 
Vpliv koncesijske pogodbe na rezultate poslovanja v letu 2009 znaša 3,6 milijona EUR 
oziroma 3 odstotke vseh stroškov poslovanja Skupine.  

Stroški dela, ki predstavljajo 32 odstotkov celotnih stroškov poslovanja, znašajo 37,6 
milijona EUR in so niţji od stroškov dela leta 2008 za 1 odstotek. Stroški dela skupaj s stroški 
izvajalcev pristaniških storitev predstavljajo skupaj 42 odstotkov vseh stroškov Skupine. 

Odpisi vrednosti v znesku 29,9 milijona EUR pomenijo 52-odstotno povečanje glede na 
leto 2008 iz naslova naloţbenih aktivnosti matične druţbe v preteklih letih. Dodatno je bilo 
konec leta 2009 v Luki Koper, d.d. zaradi odprave pripoznanj določenih investicij v 
opredmetena osnovna sredstva evidentiranih še 8,4 milijona EUR dodatnih odhodkov.  

Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2009 znašal –146 tisoč EUR. Močnejši negativni vpliv 
na doseganje izgube iz poslovanja imajo stroški amortizacije zaradi investicijskega ciklusa 
matične druţbe ter odprava pripoznanj nekaterih investicij iz preteklih let.  
 
V Skupini Luka Koper smo v letu 2009 realizirali 56 milijonov EUR neto finančnih odhodkov. K 
negativnemu rezultatu finančnih gibanj so pomembno prispevale slabitve nekaterih 
dolgoročnih finančnih naloţb ter povečanje obrestnih odhodkov zaradi višje ravni 
zadolţenosti na ravni matične druţbe. Skladno z našo metodo in usmeritvami smo v Luki 
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Koper, d.d. zaradi znakov slabitve naročili vrednotenja določenih finančnih naloţb. Posledično 
smo določene naloţbe v matični druţbi slabili v višini 45,2 milijona EUR, kar se pomembno 
odraţa na rezultatih poslovanja Luke Koper,d.d. in celotne Skupine.  
 
Celotni poslovni izid upoštevaje slabitev naloţb in odpravo pripoznanj investicij v 
opredmetena osnovna sredstva je bil doseţen v višini -56,6 milijona EUR. Ker slabitev 
finančnih naloţb ob oblikovanju ni davčno priznana, smo oblikovali terjatve za odloţene 
davke v ustrezni višini, zaradi česar znaša čisti poslovni izid Skupine za leto 2009 -53,4 
milijona EUR.   
 

Celotna sredstva so na dan 31. december 2009 znašala 541,8 milijona EUR, kar je 3 
odstotke manj kot konec leta 2008. 
 
Glede na stanje 31. december 2008 so se povečala dolgoročna sredstva (6,1 milijona 
EUR), to je za 1 odstotek. Najpomembnejšo postavko med dolgoročnimi sredstvi 
predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, ki znašajo 387,3 milijona EUR. Njihova 
vrednost se je od začetka leta 2009 povečala za 7 odstotkov in je posledica intenzivnih 
vlaganj v povečanje zmogljivosti matične druţbe v preteklem obdobju. Več o investicijskem 
ciklu pišemo v poglavju Naloţbena politika.  
Dolgoročne finančne naloţbe so se v primerjavi s stanjem na dan 31. december 2008 
zmanjšale za  33 odstotkov, predvsem iz naslova slabitve dolgoročnih finančnih naloţb.  
 
Med kratkoročnimi sredstvi so se na zadnji dan obravnavnega obdobja glede na stanje 
konec leta 2008 najbolj zmanjšale kratkoročne finančne naloţbe ter stanje denarnih sredstev 
in depozitov pri bankah. Na višino kratkoročnih finančnih naloţb najbolj vpliva konverzija 
kratkoročnih posojil v lastniške deleţe v odvisnih druţbah Ecoporto Koper, d.o.o. in Adriasole, 
d.o.o. 
 
Kapital Skupine se je glede na konec leta 2008 zmanjšal za 16 odstotkov in predstavlja 
48,1-odstotni deleţ v celotnih virih sredstev. Pomembnejše spremembe se nanašajo na: 

 

 povečanje drugih rezerv iz dobička je posledica prenosa 19.401.856,28 EUR 
bilančnega dobička druţbe Luka Koper, d.d. v druge rezerve iz dobička na osnovi 
sprejetega sklepa na skupščini druţbe, 

 povečanje preseţka iz prevrednotenja iz naslova rasti vrednosti delnic, ki kotirajo na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 

 čista izguba poslovnega leta 2009 zmanjšuje kapital večinskega lastnika v višini 53 
milijonov EUR,  

 zmanjšanje kapitala manjšinskega lastnika je posledica spremembe metode 
uskupinjevanja druţbe Adria Tow, d.o.o., ki jo konec leta 2009 uskupinjujemo po 
kapitalski metodi in ne več po metodi popolne konsolidacije. 

 
Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo dolgoročna najeta posojila pri bankah in 
predstavljajo 98 odstotkov vseh dolgoročnih obveznosti Skupine. Naraščanje dolgoročnih 
finančnih obveznosti je posledica intenzivnega investicijskega ciklusa matične druţbe, ki z 
najemanjem bančnih posojil uravnoteţeno financira načrtovan obseg investicij. V strukturi 
vseh finančnih obveznosti Skupine dosegajo dolgoročne finančne obveznosti 64 odstotni 
deleţ.  
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NAČRT 2010  

 
Poslovni načrt Luke Koper, d.d. za leto 2010 je nadzorni svet druţbe potrdil 21. decembra 
2009. Ker so bile pri pripravi poslovnega načrta gospodarske napovedi negotove, bo uprava 
druţbe zastavljene cilje skozi vse leto redno spremljala. V kolikor bo prihajalo do večjih 
odstopanj, bo pripravila ustrezne predloge za njegov rebalans.  
 
Načrtovan ladijski pretovor za leto 2010 znaša 14,4 milijona ton blaga. Rast prometa je 
načrtovana na vseh profitnih centrih, na nekaterih terminalih pa predvidevamo enak pretovor 
kot v letu 2009 (terminal za les, terminal glinica, terminal tekoči tovori).  
 
Načrtovan pretovor in ostale dejavnosti v druţbi nam bodo v letu 2010 prinesle 116,5 
milijona EUR poslovnih prihodkov. Stroški poslovanja bodo dosegli 107,9 milijona EUR. V 
strukturi je načrtovan večji deleţ stroškov v prihodkih zaradi višjega stroška amortizacije in 
vzdrţevanja, ki je posledica intenzivnih vlaganj v pristaniško infrastrukturo v preteklih letih. 
Ob upoštevanju finančnega dela ter davka od dobička bo čisti poslovni izid poslovnega leta 
2010 znašal 9,1 milijona  EUR.  
 
Še naprej bomo zasledovali cilj rasti dobičkovnosti poslovanja, kar ob zmernih stopnjah rasti 
prihodkov zahteva učinkovito obvladovanje stroškov. Realizirali bomo 34,4 milijona EUR 
poenostavljenega denarnega toka (EBITDA).  
 
V letu 2010 bomo zaključili nekatere ţe začete naloţbe, kot na primer: terminal za alkohole, 
zapolnitev lagun v zaledju prvega pomola, cestna navezava na nov vhod. Za nove naloţbe, 
namenjene krepitvi dolgoročne konkurenčnosti posameznih terminalov in pristanišča pa 
bomo v letu 2010 namenili 35,8 milijona EUR. Najpomembnejše in največje med njimi bodo: 
terminal za alkohole, obnova kondicioniranega skladišča, notranji in zunanji kamionski 
terminal ob novem vhodu, gradnja 12. veza, poglabljanje morskega dna in druge 
vzdrţevalne aktivnosti.  
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LADIJSKI PRETOVOR  

 

Leto 2009 smo zaključili z ladijskim pretovorom 13.143.620 ton blaga. Ladijski pretovor je 
tako v primerjavi z letom 2008 za 18 odstotkov manjši. Ko pa govorimo o upadu pretovora, 
moramo potegniti ločnico med posameznimi vrstami blaga. Pri nekaterih tovorih smo uspeli 
zadrţati ali celo preseči lanskoletne količine, drugi pa delijo usodo celotnega gospodarstva. 
 
Graf 1: Ladijski pretovor leta 2007, 2008 in 2009 (v tonah) 

 
Struktura pretovora po blagovnih skupinah  
 
Vozila 
 
Največji padec pretovora beleţimo pri pretovoru avtomobilov, kjer je bila količina v primerjavi 
z letom 2008 za 45 odstotkov manjša. V letu 2009 smo tako pretovorili 313.679 avtomobilov 
oziroma 418.790 ton.  
 
Graf 2: Pretovor avtomobilov leta 2007, 2008 in 2009 (v kosih)  

520.880

567.271

313.679

2007 2008 2009
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Kontejnerji  
 
Na kontejnerskem terminalu smo zabeleţili 3 odstotni padec pretovora glede na količine v 
letu 2008, kar pa je v danih razmerah in v primerjavi z drugimi kontejnerskimi lukami v regiji 
in predvsem na severu Evrope, zelo dober rezultat.  
 
Graf 3: Pretovor kontejnerjev leta 2007, 2008 in 2009 (v TEU) 
 

 
Generalni tovori 
 
V letu 2009 se je pretovor sadja, zelenjave in drugih hitro pokvarljivih tovorov bistveno 
povečal. Pretovor banan se je okrepil, saj vsi štiri dobavitelji banan iz koprskega pristanišča 
oskrbujejo vse več bliţnjih trţišč do vključno Romunije. Pretovor hitro pokvarljivega blaga, in 
sicer zelenjave in citrusov, se je bistveno povečal zaradi izboljšanega ladijskega servisa iz 
Izraela.  
 
Rezan smrekov les je ena od tistih blagovnih skupin, katerih pretovor se v koprskem 
pristanišču neprestano povečuje, ne glede na gospodarsko situacijo v svetu. Povpraševanje 
po tej vrsti lesa, ki se v drţavah Severne Afrike in perzijskega zaliva uporablja v 
gradbeništvu, ostaja visoko.   
 
Obseg pretovora jeklene pločevine v zvitkih po občutnem padcu, zabeleţenem v začetku leta, 
počasi rastel, vendar je ostal vezan na obseg proizvodnje v avtomobilski industriji. Pretovor 
papirja in celuloze je bil v letu 2009 večji od načrtovanih količin. Trţne aktivnosti ter dobre 
reference so prinesle dobre rezultate pri projektnih in teţkih tovorih.  
 
Tekoči tovori  
 
Pretovor tekočih tovorov v koprskem pristanišču je, predvsem zaradi posla z letalskim 
gorivom, še naprej v porastu in presega načrtovane količine. Terminal za alkohole, 
novogradnja na severnem delu prvega pomola, ki bo omogočala nadaljnjo povečanje 
pretovora tekočih tovorov, bo predvidoma zaključena konec prvega kvartala 2010.   
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Suhi razsuti tovori  
 
Na Premogovnem terminalu smo bili priča za tretjino manjšemu pretovoru od doseţenega v 
letu 2008. Po znatnem upadu pretovora v prvem polletju nas je v drugi polovici leta 
razveselila novica o povečanem zagonu proizvodnje v jeklarni Donawitz v Avstriji ter 
ponovnem zagonu jeklarne v Linzu, ki se oskrbujeta s premogom in ţelezovo rudo preko 
koprskega pristanišča. Tako je bila v drugi polovici leta 2009 zabeleţena rast pretovora, 
trend katere se bo predvsem na račun ţelezove rude, obdrţal tudi v letu 2010. 
 
Na Terminalu za sipke tovore je bil letošnji pretovor soje nekoliko nad pričakovano ravnijo, 
medtem ko pri pretovoru ţit beleţimo padec. Novi posel s starim ţelezom je delno ublaţil 
upad pretovora ţelezovih zlitin in glinice zaradi zmanjšane proizvodnje v tovarnah naših 
poglavitnih kupcev. Proti koncu leta se je ponovno povečal pretovor fosfatov.  
 
Graf 4: Struktura pretovora v letu 2009 po vrstah blaga 

 
 
 
V strukturi pretovora imajo prevladujoči deleţ sipki in razsuti tovori. Primerjalno glede na leto 
2008 se je povečal deleţ tekočih tovorov, kontejnerjev in generalnih tovorov, in sicer na 
račun niţjega deleţa pretovora avtomobilov ter sipkih in razsutih tovorov. 
 
32 odstotkov celotnega pretovora se pretovori za slovensko trţišče, 68 odstotkov pretovora 
pa je tranzitnega blaga za trţišča Avstrije, Italije, Madţarske in drugih. Struktura pretovora 
po trgih se je nekoliko spremenila. Deleţi pretovora za madţarski, avstrijski, češki in slovaški 
trg so se povečali. Največjo, 2-odstotno rast deleţa pretovora v skupnem pretovoru, smo 
dosegli na madţarskem trţišču. 
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Graf 5: Struktura pretovora v letu 2009 po trţiščih  

 
 
 

NALOŢBENA POLITIKA 

 
Za naloţbe v opredmetena osnovna sredstva smo na ravni Luke Koper, d.d. namenili 111 
milijonov EUR.  
 
Naloţbe v osnovno pristaniško dejavnost 
 
Pomembnejše naloţbe v povečanje zmogljivosti opreme v letu 2009 so bile: 

 štiri kontejnerska dvigala tipa postpanamax zaradi učinkovitejšega pretovora 
kontejnerjev, 

 mostno dvigalo ter ladijski nakladalec za potrebe premogovnega terminala, 
 vrtljivo luško dvigalo za potrebe terminala sipki tovori, 
 nabava dveh transtejnerjev zaradi obvladovanja pretovora kontejnerjev. 

 
Skladiščni objekt za avtomobile 

V začetku leta 2009 smo zaključili prvo A fazo skladiščnega objekta za 2.750 avtomobilov, ga 
prek novega viadukta povezali s pristaniško obalo in s tem znatno povečali raven pretovornih 
storitev.  
Skladno s terminskim planom smo po enajstih mesecih zaključili dela na prvi B fazi gradnje 
garaţne hiše. Objekt prve B faze je dolg 338,30 metra, širok pa je 28,85 metra. Objekt ima 
pritličje, štiri etaţe in vozno streho. Ta del garaţe lahko sprejme 1.654 avtomobilov, 
posebnost objekta pa sta tira, ki vodita v garaţno hišo, kar omogoča neposredno nakladanje 
avtomobilov na vagone iz garaţne hiše.  

Terminal za alkohole 
 
Terminal za alkohole bo deloval kot distribucijski center za alkoholne derivate na območju 
srednje Evrope. Na terminalu bo sedem rezervoarjev in sicer eden s kapaciteto 5.700 m3, 
štirje po 6.250 m3 ter dva po 330 m3.  



Nerevidirani letni konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2009 
 

17 

V mesecu juliju 2009 smo pričeli z izgradnjo rezervoarjev, tehnološkega črpališča s 
povezovalnimi tehnološkimi cevovodi med rezervoarji ter vagonskim in kamionskim 
pretakališčem.  
 
NALOŢBE V PRISTANIŠKO INFRASTRUKTURO 
 
Prvi pomol  
Gradnja sicer zelo zahtevnega objekta je potekala nenavadno hitro in prva faza, s katero je 
kontejnerski terminal pridobil 50 metrov obale, je bila zaključena v septembru 2008. Dela so 
se nadaljevala in ob začetku leta 2009 je bila zaključena tudi druga faza gradnje, ki je obalo 
podaljšala še za 96 metrov.  
 
Po podaljšanju kontejnerske obale za 146 metrov bomo v kratkem končali tudi tretjo fazo 
urejanja terminala, ki obsega zasutje lagun med obalo in zaledjem pomola ter ureditev novih 
površin na njegovem čelu. Tako bomo pridobili dodatnih 30.000 m2 prostora za skladiščenje 
in manipulacijo kontejnerjev.  
 
NALOŢBE V RAZVOJ  
 
Projekt v Curticih zaključen 
 
28. septembra 2009 je bil svečano predan v uporabo kopenski kontejnerski terminal v 
romunskih Curticih. Za sodelovanje v tem projektu se je Luka Koper, d.d. odločila zaradi 
potenciala, ki ga terminal ponuja zaradi svoje geografske lege. Curtici namreč leţijo na 
madţarsko-romunski meji, v regiji Arad, ki sodi med gospodarsko najbolj razvite regije v 
Romuniji.  
 
Terminal v Curticih se razprostira na površini dobrih deset hektarjev, ocenjen maksimalni 
letni pretovor pa je 60.000 TEU. Terminal ima direktno ţelezniško navezavo na obstoječe 
omreţje. Le nekaj dni pred uradno otvoritvijo terminala je podjetje Adria Transport, d.o.o. v 
katerem ima Luka Koper, d.d. 50-odstotni lastniški deleţ, vzpostavilo direktno redno 
ţelezniško povezavo med koprskim pristaniščem in terminalom v Curticih.  
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ZAPOSLENI 

 
Število zaposlenih 

Tabela 1: Število zaposlenih v druţbah in Skupini Luka Koper po letih 
 

Število zaposlenih  2007 2008 2009 

Luka Koper d.d. 774 786 768 

Luka Koper Inpo d.o.o. 228 241 220 

Luka Koper Pristan d.o.o. 9 14 8 

Adria Terminali d.o.o. 35 35 35 

Adriasole, d.o.o.  -  - 1 

Adria-Tow d.o.o.* 24 29 -  

Adria transport d.o.o.* -  1 -  

TOC, d.o.o.* -  3 -  

SKUPAJ 1.046 1.076 1.032 

* Primerjava zaposlenih s predhodnimi  leti vključuje le druţbe, ki so na dan 31. december 2009 tvorile Skupino 
Luka Koper. Druţbe v Skupini Luka Koper, ki nimajo zaposlenih, niso prikazane v  tabeli. 

 
V letu 2009 prvič beleţimo negativni trend rasti števila zaposlenih, tako v delniški druţbi kot 
v Skupini Luka Koper. V Skupini Luka Koper je bilo na dan 31. december 2009 zaposlenih 
1.032 delavcev, kar je 44 delavcev oziroma 4 odstotke manj, kot pred enim letom.  
 
Zaposlovanje  
 
Na področju upravljanja s kadri je za leto 2009 značilna omejitev zaposlovanja, ki je bila 
sprejeta v okviru kadrovskih ukrepov za obvladovanje negotovih trţnih razmer. Kljub 
spremenjeni metodologiji vključevanja (uskupinjevanja) druţb v Skupino Luka Koper, je iz 
tabele razvidno zmanjševanje števila zaposlenih po posameznih druţbah.  
 
Odhodi 
 
Večje število odhodov iz Skupine ob bistveno manjšem zaposlovanju, je povzročilo višjo 
fluktuacijo na ravni Skupine, medtem ko je fluktuacija v delniški druţbi celo nekoliko padla. 
Dobro polovico odhodov predstavljajo starostne upokojitve, na katere druţba nima vpliva, 
razliko pa druge vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so delno povezane z organizacijskimi 
in kadrovskimi spremembami v druţbi. 
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PODATKI O DELNICAH IN LASTNIŠTVU 

 
Na zadnji dan leta 2009 je imela druţba 14.925 delničarjev oziroma za 1 odstotek več kot 
leto prej. Konec leta 2009 je imelo 10 največjih delničarjev v lasti 75,68 odstotkov vseh 
delnic Luke Koper, d.d.. Največji lastnik ostaja Republika Slovenija, ki ima v lasti 51-odstotni 
deleţ. 
 
Tabela 2: Deset največjih delničarjev na dan 31. december 2009  
 

Zap. 
Št. 

Naziv  delničarja Naslov delničarja 
Število 
delnic 

Deleţ 
glasovalnih 

pravic 

1. REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana 7.140.000 51,00% 

2. 
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA 
DRUŢBA, D.D. 

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana 1.557.857 11,13% 

3. KAPITALSKA DRUŢBA, D.D. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana 712.304 5,09% 

4. MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 466.942 3,34% 

5. 
KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD 
FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŢB 

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana 152.265 1,09% 

6. KD ID, DELNIŠKA ID, D.D. Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana 149.882 1,07% 

7. 
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD 
TRIGLAV STEBER I 

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana 114.859 0,82% 

8. PERSPEKTIVA FT, D.O.O. Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 110.895 0,79% 

9. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana 104.756 0,75% 

10. VIDMAR NEVENKA  Krmelj 6a, 8296 Krmelj  85.719 0,61% 

SKUPAJ DESET NAJVEČJIH DELNIČARJEV 10.595.479 75,68% 

SKUPAJ VSE DELNICE 14.000.000 100,00% 
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Graf 6: Lastniška struktura Luke Koper, d.d., dne 31. december 2009 

 
 
Lastništvo delnic članov nadzornega sveta in članov uprave  

Dne 31. december 2009 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti naslednji člani nadzornega 
sveta: 
 

dr. Marko Simoneti  590 

mag. Nebojša Topič 9 

 
 
Delnice Luke Koper, d.d., so imeli dne 31. december 2009 v lasti naslednji člani uprave: 
 

dr. Gregor Veselko, predsednik uprave 20  

Kap. Tomaţ Martin Jamnik, namestnik predsednika uprave 80 

Mirko Pavšič, prokurist 3.970 
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Gibanje vrednosti delnice LKPG 
 
Tabela 3: Pomembnejši podatki o delnici LKPG v obdobju januar – december oziroma na dan 

31. december  
 

 2009 2008 

Število izdanih navadnih delnic na dan 31. december 14.000.000 14.000.000 

Trţna kapitalizacija na dan 31. december (v mio EUR) 333,76 293,58 

Promet (vsi posli) v obdobju januar - december (v mio EUR) 12,05 35,75 

Najniţji enotni tečaj obdobja januar - december (v EUR) 18,80 20,45 

Najvišji enotni tečaj obdobja januar - december (v EUR) 29,00 89,97 

Enotni tečaj na dan 31. december (v EUR) 23,84 20,97 

 
V letu 2009 je povprečni enotni tečaj delnice Luke Koper, d.d. znašal 23,84 EUR, sicer pa se 
je njena vrednost v minulem letu gibala med 19 EUR in 29 EUR. Pri tem je bilo sklenjenih 
4.646 borznih poslov in poslov s sveţnji, skupni promet za to obdobje pa je dosegel 
12.021.238 EUR. V minulem letu je lastništvo zamenjalo 499.524 delnic. Najvišji tečaj po 
katerem so bili sklenjeni posli je znašal 29,20 EUR, najniţji pa 18,64 EUR. Na zadnji trgovalni 
dan leta 2009 je vrednost delnice LKPG znašala 23,84 EUR in bila za 14 odstotkov višja v 
primerjavi s koncem leta 2008.  
 
Graf 7: Prikaz gibanja vrednosti LKPG v obdobju januar – december 2009 
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Graf 8: Prikaz gibanja vrednosti dnevnega prometa v obdobju januar – december 2009 

 
 
Graf 9: Prikaz gibanja vrednosti indeksa SBI 20 in LKPG v obdobju januar – december 2009 
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Dividendna politika 

Na podlagi sklepa 16. skupščine delničarjev, za poslovno leto 2008 Luka Koper, d.d. ni 
izplačala dividend.  
 

(v EUR) za leto 2008 za leto 2007 

Navadna delnica - 0,55 

 
Knjigovodska vrednost delnice 

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. december 2009 izračunana kot razmerje med 
vrednostjo kapitala in številom vseh izdanih delnic, znaša 17,95 EUR. 
 
Lastne delnice, odobreni kapital, pogojno povečanje kapitala 

Na dan 31. december 2009 druţba ni imela lastnih delnic. Luka Koper, d.d., v Statutu ne 
predvideva kategorije odobrenega kapitala, do katere bi lahko uprava druţbe povečala 
osnovni kapital. Druţba v obdobju januar - december 2009 ni imela podlage za pogojno 
povečanje osnovnega kapitala. 
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NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE 
LUKA KOPER 

 
Tabela 4: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Skupine Luka Koper 
 

(v EUR) 
Jan. - dec. 

2009 
Jan. – dec. 

2008 
Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 116.790.634 137.228.249 85 

1. Čisti prihodki od prodaje 113.311.616 133.331.964 85 

2. Sprememba vrednosti zalog -  -  - 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 9.449 7.605 124 

4. Drugi poslovni prihodki 3.469.570 3.888.680 89 

Stroški poslovanja 116.936.668 113.624.198 103 

5. Stroški blaga, materiala in storitve 40.615.082 48.210.565 84 

6. Stroški dela 37.582.550 38.030.605 99 

7. Odpisi vrednosti 29.852.982 19.644.631 152 

8. Drugi poslovni odhodki 8.294.498 7.545.669 110 

9. Rezervacije 591.557 192.727 307 

Poslovni izid iz poslovanja -146.034 23.604.051 - 

Finančni prihodki 4.627.830 9.677.894 48 

Finančni odhodki 61.075.362 16.900.197 361 

Izid iz financiranja -56.447.532 -7.222.303 782 

Celotni poslovni izid -56.593.566 16.381.748 - 

10. Davek iz dobička 410.990 654.180 63 

11. Odloţeni davek 3.625.423 1.512.497 240 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -53.379.133 17.240.065 - 

Dobiček večinskega lastnika -53.080.351 16.921.333 - 

Dobiček manjšinskega lastnika -298.782 318.732 - 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) - 1,21 - 
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Tabela 5: Nerevidirana bilanca stanja Skupine Luka Koper 

AKTIVA 

(v EUR) 
31.12.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

SREDSTVA 541.780.596 556.610.483 97 

A. Dolgoročna sredstva 515.294.450 509.161.405 101 

I. Neopredm. dolgoročna sredstva in AČR 7.024.047 5.895.817 119 

II. Opredmetena osnovna sredstva 387.269.866 361.067.090 107 

III. Naloţbene nepremičnine 24.082.853 3.554.139 678 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 90.425.709 135.768.400 67 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 220.307 217.865 101 

VI. Odloţene terjatve za davek 6.271.668 2.658.092 236 

B. Kratkoročna sredstva 26.276.181 44.730.979 59 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 1.382.987 126.483 1.093 

II. Zaloge 13.752 20.248 68 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 3.228.597 10.700.203 30 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 20.794.381 23.767.700 87 

V. Kratkoročne terjat za davek od dobička 302.131 2.199.125 14 

VI. Dobro imetje pri bankah 554.334 7.917.220 7 

C. Kratkoročne aktivne časovne razm 209.965 2.718.100 8 

D. Zunajbilančna sredstva 16.604.552 47.633.780 35 

PASIVA 
(v EUR) 

31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

2009/2008 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 541.780.596 556.610.483 97 

Kapital 260.676.552 311.059.034 84 

A. Kapital - večinski lastnik 260.309.371 307.596.678 85 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 100 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 100 

III. Zakonske rezerve 18.876.841 18.877.775 100 

IV. Druge rezerve iz dobička 119.735.412 100.333.557 119 

V. Preseţek iz prevrednotenja 11.087.271 5.293.292 209 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 15.706.530 25.058.917 63 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -53.080.351 10.049.468 - 

B. Kapital - manjšinski lastnik 367.181 3.462.356 11 

C. Rezervacije  11.499.576 11.141.234 103 

D. Dolgoročne obveznosti 153.062.486 105.334.648 145 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 150.111.490 103.836.807 145 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 179.178 174.518 103 

III. Odloţene obveznosti za davek 2.771.818 1.323.323 209 

E. Kratkoročne obveznosti 115.050.764 127.822.833 90 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 84.427.105 97.521.399 87 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 30.494.791 30.151.946 101 

III. Kratkoročne obv. za davek od dobička  128.868 149.487 86 

F. Pasivne časovne razmejitve 1.491.218 1.252.734 119 

G. Zunajbilančne obveznosti 16.604.552 47.633.780 35 
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NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI  
LUKE KOPER D.D. 

 
Tabela 6: Nerevidiran izkaz poslovnega izida Luke Koper, d.d. 
 

(v EUR) 
Jan. - dec. 

2009 

Jan. - dec. 

2008 

Indeks 

2009/2008 

Poslovni prihodki 109.093.813 122.744.761 89 

1. Čisti prihodki od prodaje 106.788.285 120.101.053 89 

2. Sprememba vrednosti zalog -  -  - 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve -  -  - 

4. Drugi poslovni prihodki 2.305.528 2.643.708 87 

Stroški poslovanja 109.830.661 102.285.236 107 

5. Stroški blaga, materiala in storitve 41.208.479 46.109.675 89 

6. Stroški dela 30.816.359 30.697.827 100 

7. Odpisi vrednosti 28.821.509 17.751.821 162 

8. Drugi poslovni odhodki 8.483.124 7.725.913 110 

9. Rezervacije 501.189 -  - 

Poslovni izid iz poslovanja -736.848 20.459.525 - 

Finančni prihodki 5.303.727 8.308.638 64 

10. Finančni prihodki iz deleţev 4.483.029 6.406.379 70 

11. Finančni prihodki iz danih posojil 434.996 1.098.847 40 

12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 385.702 803.412 48 

Finančni odhodki 55.070.743 16.668.034 330 

13. Fin. odh. iz oslab in odpisov fin. naloţb 45.315.845 9.147.203 495 

14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 8.494.883 6.990.726 122 

15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.260.014 530.105 238 

Izid iz financiranja -49.767.016 -8.359.396 595 

Celotni poslovni izid -50.503.864 12.100.128 - 

16. Davek iz dobička 282.122 - - 

17. Odloţeni davek 4.454.957 1.635.196 272 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -46.331.029 13.735.324 - 

Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR) - 0,98 - 
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Tabela 7: Izkaz vseobsegajočega donosa Luke Koper, d.d.  
 

 

Jan. – dec. 

2009 

Jan. – dec. 

2008 

Dobiček tekočega obdobja -46.331.029 13.735.324 

Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju: 
  

Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev 
razpoloţljivih za prodajo 

7.242.473 -49.132.071 

Vpliv odloţenih davkov  -1.448.495 9.826.414 

Skupaj drugi vseobsegajoči donosi v obdobju 5.793.978 -39.305.657 

Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju -40.537.051 -25.570.333 
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Tabela 8: Nerevidirana bilanca stanja Luke Koper, d.d. 
 

AKTIVA 

(v EUR) 
31.12.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

SREDSTVA 532.021.113 534.709.567 99 

A. Dolgoročna sredstva 507.147.353 490.179.850 103 

I. Neopredm. dolgoročna sredstva in AČR 7.024.047 5.895.567 119 

II. Opredmetena osnovna sredstva 352.506.587 329.837.644 107 

III. Naloţbene nepremičnine 43.093.103 17.087.083 252 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 97.317.802 134.611.141 72 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 220.307 217.865 101 

VI. Odloţene terjatve za davek 6.985.506 2.530.550 276 

B. Kratkoročna sredstva 24.678.007 41.885.700 59 

I. Sredstva (skupina za odtujitev) 1.382.987 126.483 1.093 

II. Kratkoročne finančne naloţbe 2.564.111 9.305.991 28 

III. Kratkoročne poslovne terjatve 20.242.330 22.811.660 89 

IV. Kratkoročne terjatve za davek od 

dobička 
- 2.095.477 - 

V. Dobro imetje pri bankah 488.580 7.546.089 6 

C. Kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve 
195.753 2.644.017 7 

D. Zunajbilančna sredstva 16.150.753 46.412.261 35 

PASIVA 

(v EUR) 
31.12.2009 31.12.2008 

Indeks 

2009/2008 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 532.021.113 534.709.567 99 

A. Kapital 251.240.437 291.777.487 86 

I. Vpoklicani kapital 58.420.965 58.420.965 100 

II. Kapitalske rezerve 89.562.703 89.562.703 100 

III. Druge rezerve iz dobička 138.500.527 119.098.671 116 

IV. Preseţek iz prevrednotenja 11.087.271 5.293.292 209 

V. Preneseni čisti poslovni izid - 12.534.194 - 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta -46.331.029 6.867.662 - 

B. Rezervacije  3.647.583 3.286.229 111 

C. Dolgoročne obveznosti 152.964.340 105.237.194 145 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 150.111.490 103.836.806 145 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 81.033 77.064 105 

III. Odloţene obveznosti za davek 2.771.818 1.323.323 209 

Č. Kratkoročne obveznosti 122.984.786 133.173.216 92 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 94.546.466 105.196.556 90 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 28.438.320 27.976.659 102 

D. Pasivne časovne razmejitve 1.183.967 1.235.441 96 

E. Zunajbilančne obveznosti 16.150.753 46.412.261 35 
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Tabela 9: Nerevidiran izkaz denarnih tokov Luke Koper, d.d. 
 

( v EUR) 
Jan. – dec. 

2009 

Jan. – dec. 

2008 

 Denarni tokovi pri poslovanju      

 a) Čisti poslovni izid  (49.337.492) 12.100.128 

Poslovni izid pred obdavčitvijo  (50.503.865) 12.100.128 

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

odhodkih  
1.166.373 - 

    

 b) Prilagoditve za  77.662.212 26.020.222 

Amortizacijo (+)  21.135.258 17.212.727 

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

(52.001) (249.584) 

Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s  

postavkami naloţbenja in financiranja (+)  
7.686.251 424.376 

Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih 

terjatev (-)  
(4.918.025) (7.505.226) 

Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih 
obveznosti (+)  

53.810.729 16.137.929 

    

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 

razmejitev, rezervacij ter  odloţenih terjatev in 
obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja  

6.215.619 (7.185.476) 

Začetne manj končne poslovne terjatve  4.684.118 (2.027.760) 

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve  2.448.263 (2.486.465) 

Začetne manj končne odloţene terjatve za davek  - - 

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo   
(1.256.503) (22.619) 

Začetne manj končne zaloge  - - 

Končni manj začetni poslovni dolgovi  465.929 (2.669.998) 

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije  

(125.888) 21.365 

Končne manj začetne odloţene obveznosti za davek  - - 

    

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

34.540.340 30.934.874 

   

 Denarni tokovi pri naloţbenju    

 a) Prejemki pri naloţbenju  63.501.384 20.039.400 

 Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku, 

 ki se nanašajo na naloţbenje   
(21.752) 6.776.578 

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev  - 249.584 

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  29.876.998 4.872.306 

 Prejemki od odtujitve naloţbenih nepremičnin  - - 

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb  13.590.469 6.540.210 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb  20.055.669 1.600.722 
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b) Izdatki pri naloţbenju  (132.228.943) (176.178.209) 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  (1.433.631) (4.989.458) 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  (104.138.104) (129.978.774) 

 Izdatki za pridobitev naloţbenih nepremičnin  (5.009.410) (3.326.116) 

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb  (6.617.388) (32.586.838) 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb  (15.030.410) (5.297.023) 

    

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

(68.727.559) (156.138.809) 

    

 Denarni tokovi pri financiranju    

 a) Prejemki pri financiranju  309.777.588 328.724.000 

 Prejemki od vplačanega kapitala  - - 

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  84.958.900 192.716.269 

 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  224.818.688 136.007.731 

    

 b) Izdatki pri financiranju  (282.647.878) (197.272.565) 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  (8.494.883) (6.990.726) 

 Izdatki za vračila kapitala  - - 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti  (2.328.216) (32.860.000) 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  (271.773.293) (149.680.232) 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku  (51.485) (7.741.607) 

    

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

27.129.710 131.451.435 

      

 Končno stanje denarnih sredstev  488.580 7.546.088 

 Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)  (7.057.509) 6.247.500 

 Začetno stanje denarnih sredstev  7.546.089 1.298.589 
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Tabela 10: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – december 2008 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Preseţek iz 
prevrednote

nja 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Skupaj 
kapital 

           

Stanje 1. januar 2008 58.420.965 89.562.704 18.765.115 44.598.950 95.728.958 5.547.726 12.534.194 325.158.611 

Premiki v  kapital         

Vnos vseobsegajočega donosa v 
obdobju 

   -39.305.657   13.735.324 -25.570.333 

Premiki v kapitalu         

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave in nadzornega sveta 

    6.867.662  -6.867.662 0 

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

    5.209.210 -5.209.210  0 

Prenos čistega dobička preteklega leta v 
preneseni čisti dobiček 

     12.534.194 -12.534.194 0 

Premiki iz kapitala         

Izplačilo dividend     -7.472.274 -227.726  -7.700.000 

Drugo      -110.790  -110.790 

Stanje 31. december 2008 58.420.965 89.562.704 18.765.115 5.293.292 100.333.556 12.534.194 6.867.662 291.777.488 
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Tabela 11: Nerevidiran izkaz gibanja kapitala Luke Koper, d.d. za obdobje januar – december 2009 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA  
(v EUR) 

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Rezerva za 
pošteno 
vrednost 

Skupaj 
kapital 

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

Stanje 1. januar 2009 58.420.965 89.562.704 18.765.115 5.293.292 100.333.556 12.534.194 6.867.662 291.777.488 

Premiki v  kapital         

Vnos vseobsegajočega donosa v 
obdobju 

   5.793.978   -46.331.029 -40.537.051 

Premiki v kapitalu         

Prenos v druge rezerve iz dobička po 
sklepu skupščine 

    19.401.856 -19.401.856  0 

Prenos čistega dobička preteklega leta 
v preneseni čisti dobiček 

     6.867.662 -6.867.662 0 

Stanje 31. december 2009 58.420.965 89.562.704 18.765.115 11.087.271 119.735.412 0 -46.331.029 251.240.437 

 


