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UVOD 
 
Skozi leta so se povečale zahteve širše javnosti, predvsem pa investitorjev, po bolj doslednem in 
primerljivem poročanju poslovanja podjetij. To je tudi razlog, da dajejo danes letnim poročilom 
večji pomen tako podjetja kot tudi zakonodaja, ki določa osnovne okvire letnega poročila. 
 
Letno poročilo je sestavljeno iz dveh osnovnih delov – poslovnega in računovodskega. V 
poslovnem delu podjetje predstavi svoje preteklo poslovanje ter načrte za prihodnost.  
Računovodski del letnega poročila pa sestavljajo računovodski izkazi ter priloga s pojasnili.  
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) ter Slovenski računovodski standardi (v 
nadaljevanju SRS) namreč zahtevajo, da podjetja v prilogi razkrijejo dodatne informacije k 
posameznim kategorijam v računovodskih izkazih. Te informacije se imenujejo razkritja in so 
glavna tema diplomskega dela, v katerem se bom osredotočila na  razkritja k računovodskim 
izkazom podjetje Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju Luka Koper). Razkritja predstavljajo 
pomemben vir informacij za uporabnike, saj le-ta pojasnijo spremembe posamezne kategorije 
med leti. Razkritja so pomembna tudi, ko primerjamo dve poročili različnih podjetij, saj so v 
njima predstavljene tudi metode vrednotenja posamezne kategorije, ki se lahko med podjetij 
razlikujejo.  
 
Namen diplomskega dela je preveriti, ali so razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 
podjetja Luka Koper v skladu z zahtevami SRS. Cilj diplomskega dela pa je ugotoviti, ali je 
Luka Koper v svojem letnem poročilu podala vsa razkritja. 
 
Diplomsko delo je zastavljeno tako, da se teoretični in praktični del prepletata skozi celotno delo. 
Najprej so v tabelah predstavljena razkritja, ki jih zahtevajo posamezni računovodski standardi, 
temu pa sledijo povzetki razkritij na primeru Luke Koper in primerjava le-teh v letih 2007 in 
2008.  
 
Uvodu sledi prvo poglavje, kjer je predstavljeno letno poročilo, njegov namen, zakonski okvir in 
sestava. V drugem poglavju je predstavljena Luka Koper, njene dejavnosti in poslovanja.  
 
Bistvo diplomske naloge pa je predstavljeno v tretjem poglavju, ki prikazuje razkritja po SRS. 
To poglavje se deli na razkritja, in sicer tista, ki spadajo k bilanci stanja. in tista, ki spadajo k 
izkazu poslovnega izida. Prvi del, ki zajema bilanco stanja, se deli na sredstva in obveznosti do 
virov sredstev. Pod sredstvi so predstavljena razkritja od SRS 1 do SRS 7. V delu obveznosti do 
virov sredstev pa so predstavljeni računovodski standardi od SRS 8 do SRS 12. Drugi del, ki 
zajema izkaz poslovnega izida, pa predstavlja razkritja od SRS 13 do SRS 18. V primeru, da 
določen SRS ni relevanten za Luko Koper, ni predstavljen v diplomskemu delu. 
 
Vsebini diplomskega dela sledi sklep, ki povzema ugotovitve, ali Luka Koper zadovoljuje 
zahteve SRS po razkritjih k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Na koncu sta dodana še 
seznama uporabljene literature in virov ter kratic, ki jih vsebuje diplomsko delo. 
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1 LETNO POROČILO 
 
Razlog za vse večji pomen letnih poročil podjetij je globalizacija, ki sili podjetja k sestavi letnih 
poročil, ki bi bila lažje primerljiva med državami, saj podjetja iščejo vire financiranja svojih 
podjetij tudi na tujih trgih in širijo poslovanje ter sklepajo partnerstva preko domačih meja. Poleg 
tega obstajajo zahteve lastnikov kapitala po preglednih in poenotenih letnih poročilih, ki kažejo  
gospodarski uspeh in položaj podjetja (Koletnik, 2008, str. 15).  
 
Letno poročilo vsebuje pomembne podatke, na podlagi katerih se lahko podjetje predstavi 
partnerjem, investitorjem in drugim interesnim skupinam. Iz letnega poročila se tudi razbere, 
kako uspešno je bilo vodstvo podjetja, ki je v preteklosti sprejemalo odločitve in tako vplivalo na 
poslovanje podjetja ter načrte za prihodnje poslovanje.  
 
Letno poročilo se deli na dva glavna dela, in sicer poslovni in računovodski del. Slednji zajema 
tudi razkritja, ki jih bom podrobneje predstavila v diplomskemu delu. Poslovni del poda 
informacije o poslovanju  in pomembnejših dosežkih v preteklem letu, značilnostih 
gospodarskega okolja in panoge, gibanju prodaje, finančnem upravljanju, razvoju, novih 
investicijah ter družbeni odgovornosti podjetja, ki v zadnjih letih pridobiva pomen. Pomemben 
del, ki ga prikazuje poslovni del, pa so tudi načrti za prihodnje leto (Vezjak, 2010, št. 4/10, str. 
120–121).  
 
Računovodski del letnega poročila pa prikazuje finančno stanje podjetja v danem trenutku in 
gospodarsko uspešnost delovanja podjetja v določenem obdobju, in sicer s štirimi temeljnimi 
računovodskimi izkazi: bilanco stanja ter izkazi poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja 
kapitala (Epstein & Jermakowicz, 2008, str. 22–23). Sestavni del računovodskega dela so tudi 
razkritja, ki so zakonsko obvezna, seveda pa lahko podjetje po lastni presoji poda še prostovoljna 
razkritja. Razkritja dajo razlago o določeni postavki v izkazih, in sicer katere računovodske 
usmeritve so pri tem uporabili, podlago za merjenje vrednosti in druge podatke, ki imajo 
pomemben vpliv na postavko (Hočevar, Igličar & Zaman, 2004, str. 221).  
 
Razkritja k računovodskim izkazom so razdeljena v osem skupin (Subramanyam & Wild, 2009, 
str. 27): 
• računovodske usmeritve in metode podjetja, 
• podrobnejša razkritja k postavkam računovodskih izkazov, 
• obveznosti in pogoji, ki zadevajo določene postavke računovodskih izkazov, 
• poslovne povezave, 
• posli s povezanimi osebami, 
• razkritja v zvezi z delnicami, 
• pravne zadeve in 
• pomembni kupci. 
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Odgovornost za sestavo in objavo letnega poročila nosita uprava podjetja in nadzorni organ. Pod 
letno poročilo in vse njegove sestavne dele se morajo podpisati vsi člani uprave (Roblek, 2009, 
št. 2, str. 7–10). Pri tem so zakonsko določena podjetja zavezana tudi k revidiranju letnih poročil 
s strani zunanjih neodvisnih revizorjev, katerih naloga je podati strokovno mnenje o resničnosti 
računovodskih izkazov podjetja in pravilnosti dejanskega stanja izraženega v računovodskih 
izkazih. Niso pa odgovorni za letno poročilo podjetja. Sama izdelava letnega poročila je naloga 
več oddelkov podjetja (Odar, 2009, str. 9–10). 
 
Uporabnike letnih poročil se na grobo deli na notranje in zunanje uporabnike. Med notranje 
uporabnike spada vodstvo podjetja in zaposleni, ki tako lahko spremlja in nadzira poslovanje. To 
lahko zahteva tudi bolj podrobna in specifična poročila. Med zunanje uporabnike pa spadajo 
investitorji, posojilodajalci, finančni analitiki, država in drugi. Njim so namenjena predvsem 
letna ali polletna poročila, ki jih izdajajo podjetja in so oblikovana po predpisanih standardih in 
zakonodaji (Stanko & Zeller, 2003, str. 39–40). 
 
Odar (2009, str. 7–8) pa je te uporabnike razdelil v pet interesnih skupin, in sicer:  
• delničarji, ki želijo ugotoviti ali poslovodstvo deluje v skladu z njihovimi željami, 
• vlagatelji, ki gledajo na podjetje kot na bodočo investicijo, 
• ekologi, država, sindikati in drugi, ki jih zanima vpliv delovanja podjetja na socialno in      

ekonomsko okolje, 
• uporabniki proizvodov, ki se zanimajo za proizvode in storitve podjetij, 
• zaposleni in ponudniki proizvodov, ki jih zanima, kako podjetje uporablja njihove proizvode 

in storitve.  
 
Zakonski okvir za sestavo letnega poročila dajeta ZGD in SRS, ki so v večini usklajeni z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Po 3. členu ZGD (ZGD-1) je za sestavo 
letnega poročila odgovorna vsaka pravna oseba, ki samostojno opravlja pridobitne dejavnosti kot 
izključne dejavnosti in se oblikuje kot osebna družba ali kot kapitalska družba.  
 
Za državno statistiko je rok oddaje letnega poročila za preteklo leto 31. marec. Rok oddaje za 
zagotovitev javnosti podatkov pa je 3 mesece po koncu poslovnega leta za letna poročila, za 
konsolidirana in revidirana letna poročila pa 8 mesecev (racunovodja.com).  
 
2 PREDSTAVITEV PODJETJA LUKA KOPER  
 
Luka Koper je podjetje, ki že od leta 1957 opravlja pristaniške dejavnosti na slovenski obali, 
danes pa ima tudi dobro razvit logistični sistem. Celotno skupino Luka Koper je konec leta 2008 
sestavljalo 10 odvisnih družb in 9 pridruženih ter obvladovanih družb, ki služijo kot podporna ali 
dopolnilna dejavnost Luke Koper. Ta ima glede na tovor, ki ga sprejema, oblikovanih pet 
profitnih centrov, ki jih uspešno razvija skupaj s strokovnimi podpornimi službami.  
 
Luka Koper spada po 55. členu ZGD-1 med velike družbe, saj je v vseh merilih presegla okvire 
srednje velike družbe. Podjetje je imelo v letu 2008 preko 120 milijonov EUR čistih prihodkov 
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od prodaje, konec leta 2008 je njegova aktiva znašala 490 milijonov EUR, imelo pa je tudi 786 
zaposlenih.  
Delnice Luke Koper kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev pod oznako LKPG. Cena 
delnice je konec leta 2007 znašala 89,08 EUR, konec leta 2008 pa komaj 21,06 EUR. Vzrok za 
tako velik padec sta bila kriza ter kar 50 % nižji dobiček v primerjavi s predhodnim letom. Na 
dan 31. 12. 2008 je imela Luka Koper 14.807 delničarjev, največji delničar pa je bila  država z 
51 % deležem (Ljubljanska borza vrednostnih papirjev).  
 
Največji trije trgi Luke Koper so Slovenija, Avstrija in Italija. Podjetje pretovori največ sipkega 
in razsutega tovora (48 %), temu sledijo kontejnerji (19 %) in tekoči tovori (18 %). Promet blaga 
se je v letu 2008 v primerjavi s preteklim letom povečal za 4 %, vendar pričakujejo zaradi 
svetovne gospodarske krize v letu 2009 upad tekočih in generalnih tovorov (Statistični urad 
republike Slovenije).  
 
Podjetje je za večjo gospodarsko uspešnost in trajnostni razvoj oblikovalo strategijo, ki zajema 
pet poslovnih področij. Želijo si posodobiti infrastrukturo in tehnološki razvoj, učinkoviteje 
upravljati s finančnimi sredstvi, optimizirati organizacijo in notranje poslovanje, povečati trženje 
in razviti ponudbo ter poskrbeti za družbeno odgovornost do institucionalnega in družbenega 
okolja. V okviru tega so v letih 2007 in 2008 zgradili novo skladišče za avtomobile in 9 
rezervoarjev za sprejemanje naftnih derivatov ter posodobili terminal za sadje. Podaljšali so 
obalo kontejnerskega terminala, posodobili pa so tudi mehanizacijo za pretovarjanje in opremo. 
Med nove pridobitve spada tudi 25 novih vagonov, 40-tonsko mobilno dvigalo in 2 dvigali za 
pretovarjanje tovora (Luka Koper).  
 
Večji uspeh v letu 2008 je zagotovo podpis koncesijske pogodbe z Vlado Republike Slovenije za 
opravljanje pristaniških dejavnosti za obdobje 35-ih let. Koncesija daje Luki Koper pravico, da 
vodi pristanišče, skrbi za pomorski potniški in tovorni promet ter infrastrukturo v pristanišču 
(Uradni list RS).  
 
3 RAZKRITJA V LETNIH POROČILIH PO SRS 
 
3.1 BILANCA STANJA  
 
Bilanca stanja prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev 
podjetja na določen dan, običajno je to zadnji dan poslovnega leta. Bilanco stanja se izdela 
najmanj enkrat na leto, da se naredi presek in se lahko podatke primerja s preteklimi obdobji, po 
potrebi pa se dela tudi polletne ali četrtletne bilance stanja. Bilanca stanja je sestavljena iz 
aktivne strani, ki predstavlja sredstva podjetja, in pasivne strani, ki predstavlja obveznosti do 
virov sredstev podjetja. V nadaljevanju se poglavje razdeli na sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. Znotraj te delitve pa so po postavkah predstavljena razkritja po SRS (Hočevar, Igličar 
& Zaman, 2007, str. 254–256). 
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3.1.1  SREDSTVA 
 
Sredstva se v bilanci stanja delijo na dolgoročna in kratkoročna, znotraj teh dveh skupin pa 
obstaja še podrobnejša delitev. V nadaljevanju so sredstva razdeljena v skladu s SRS. Pod 
sredstvi so predstavljena razkritja, ki jih zahtevajo računovodski standardi od SRS 1 do SRS 7. 
Predstavljenega ni SRS 4, ker podjetje Luka Koper nima zalog in je zato zanje nepomemben.  
 
3.1.1.1 Opredmetena  osnovna sredstva (SRS 1) 
 
SRS 1 razvršča opredmetena osnovna sredstva (v nadaljevanju OOS) kot sredstva, ki so v lasti 
podjetja ali finančnem najemu in se uporabljajo za opravljanje dejavnosti podjetja. Pričakovana 
doba OOS je daljša od enega obračunskega obdobja. Sem spadajo zemljišča, zgradbe, 
proizvajalna in druga oprema ter biološka sredstva. SRS 1 podjetjem nalaga, da morajo pri tem 
podati razkritja k OOS, ki so predstavljena v tabeli 1 (SRS 1, 2006).  
 

Tabela 1: Razkritja pri opredmetenih osnovnih sredstvih po SRS 1.42.–1.45. 
 
SRS Razkritja v zvezi z OOS: 2007 2008 
1.42. • Podlaga za merjenje pri ugotavljanju popravkov nabavne 

vrednosti,  
• nabavna vrednost na začetku in na koncu obdobja, 
• nabran popravek amortizacijske vrednosti na začetku in na 

koncu obdobja,   
• sprememba knjigovodske vrednosti, 
• nabrana izguba zaradi slabitve. 

+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
– 

+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
– 

1.43. • Obstoj in znesek pravnih omejitev na OOS ter OOS 
zastavljena kot jamstvo za dolg, 

• računovodske usmeritve, uporabljene pri ocenjevanju 
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve prostora, v 
katerem se OOS nahaja, 

• znesek stroškov graditve in izdelave OOS, 
• znesek finančnih obvez za pridobitev OOS. 

+ 
 
– 
 
 
* 
+ 

+ 
 
– 
 
 
* 
+ 

1.45. • Razlogi in učinki slabitve oz. razveljavitev slabitve. + + 
 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 1; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Podjetje Luka Koper uporablja pri vrednotenju OOS model nabavne vrednosti, kar pomeni, da 
od nabavne vrednosti odštejejo amortizacijski popravek in morebitno izgubo zaradi slabitve. 
Zemljišča v skladu s SRS 1 ne amortizirajo in jih prikazujejo ločeno. Podjetje v letu 2007 in 
2008 ni slabilo OOS, prav tako ni bilo vzrokov za odpravo slabitev iz leta 2002. Podjetje nima 
pravnih omejitev za OOS. Kasnejše stroške v zvezi z OOS izkazujejo kot tekoče ali kot 
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investicijsko vzdrževanje, ki gre v celoti v strošek podjetja v tekočem letu. Stroške, ki 
povečujejo prihodnje koristi OOS v primerjavi s prvotno ocenjenimi, pa obravnavajo kot 
povečanje vrednosti OOS. 
Stanje OOS na dan 31. 12. 2007 je bilo 217 milijonov EUR, konec leta 2008 pa kar 301 milijon 
EUR. 38 % povečanje vrednosti je posledica obdobja intenzivnejšega vlaganja Luke Koper v 
OOS, ki se je začelo v letu 2007 in nadaljevalo v letu 2008. Nove nabave so podrobneje 
predstavljene v drugem poglavju pri predstavitvi Luke Koper (Letno poročilo Luke Koper, d.d. 
(2007), str. 142–143; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 10, 134–135, 146–147). 
 
3.1.1.2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (SRS 2) 
 
Neopredmetena sredstva (v nadaljevanju NS) se od OOS razlikujejo v tem, da praviloma niso 
podana v fizični obliki. Sem spadajo stroški razvoja, dolgoročne pravice do industrijske lastnine, 
usredstveni stroški naložb v tuja OOS in dobro ime prevzetega podjetja. Posebna kategorija so 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve, ki predstavljajo dolgoročno odložene stroške. Razkritja 
k NS in dolgoročnim aktivnim časovnim razmejitvam so podana v tabeli 2 (SRS 2, 2006).  
 

Tabela 2: Razkritja pri neopredmetenih osnovnih sredstvih po SRS 2.45.–2.46. 
 
SRS Razkritja v zvezi z NS: 2007 2008 
2.45. • Opredelitev ali so dobe koristnosti končne ali nedoločene,  

• doba koristnosti ali amortizacijske stopnje (v primeru končne 
dobe koristnosti NS), 

• metoda amortizacije (v primeru končne dobe koristnosti NS), 
• nabavna vrednost na začetku in na koncu obdobja, 
• nabran popravek amortizacijske vrednosti na začetku in na 

koncu obdobja, ki vključuje nabrano izgubo zaradi slabitve, 
• sprememba knjigovodske vrednosti na začetku in na koncu  
• obdobja. 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
     

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
     

2.46. • Knjigovodska vrednost vsakega NS (tista NS, ki imajo 
pomemben vpliv na računovodske izkaze podjetja kot celote), 

• preostala doba amortizacije NS (tista NS, ki imajo pomemben 
vpliv na računovodske izkaze podjetja kot celote), 

• začetna pripoznana vrednost NS, pridobljena z državno 
podporo, 

• knjigovodska vrednost NS, ki ima omejene lastninske 
pravice, 

• knjigovodska vrednost NS, ki so dana kot poroštvo, 
• znesek obveznosti za pridobitev NS. 

+ 
 

+ 
 
* 
 

+ 
+ 
+ 

+ 
 

+ 
 
* 
 

+ 
+ 
+ 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 2, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 



   7 

Luka Koper vsa NS vrednoti po nabavni vrednosti in imajo dokončne dobe koristnosti. Pri tem 
uporabljajo 10 % amortizacijsko stopnjo in enakomerno časovno amortizacijo. Za NS, ki imajo 
končno amortizacijsko dobo določeno s pogodbo ali so le-te pravno določene, se podjetje drži 
teh amortizacijskih dob, ki so lahko tudi krajše, nikoli pa niso daljše od določenih. NS niso imela 
zastavnih pravic ali drugih pravnih omejitev. 
 
Dne 31. 12. 2008 je znašala knjigovodska vrednost NS skoraj 6 milijonov EUR, leto prej pa le 1 
milijon EUR. V letu 2008 je podjetje aktivno nadgrajevalo in posodabljalo informacijski sistem, 
in sicer so izboljšali sistem za podporo procesom trženja in operative, nadgradili so program, 
strežniško infrastrukturo za sistem in dokumentarni sistem, uvedli nov modul za potne naloge in 
področje varstva pri delu ter vzpostavili sistem e-zabojnik, preko katerega se lahko spremlja 
status zabojnika v danem trenutku (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 143; Letno 
poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 77, 135, 146–147). 
 
3.1.1.3 Finančne naložbe (SRS 3) 
 
S finančnimi naložbami podjetje ustvarja prihodke, ki se razlikujejo od poslovnih. Naložbe se 
glede na njihove značilnosti delijo na finančne naložbe v kapital drugih podjetij, posojila in 
naložbe v izpeljane finančne inštrumente (SRS 3, 2006). Razkritja k finančnim naložbam so 
podana v tabeli 3. 
 

Tabela 3: Razkritja pri finančnih naložbah po SRS 3.39.–3.45. 
 
SRS Razkritja v zvezi s finančnimi naložbami: 2007 2008 
3.39. • Razmerja med obvladujočimi in posameznimi odvisnimi 

podjetji, v katerih obvladujoče podjetje nima več kot polovico 
glasovnih pravic (posredno ali neposredno), 

• razlog, da posamezno podjetje ni uskupinjeno.  

* 
 
 

+ 

* 
 
 

+ 
3.40. • Kapitalski deleži, ki jih ima podjetje podvižnik v skupaj 

obvladovanih podjetjih, 
• obveze v zvezi z deleži pri skupnih podvigih, 
• obveze v zvezi s kapitalom skupaj obvladovanih podjetij. 

+ 
 
– 
– 

+ 
 
– 
– 

3.41. • Računovodske usmeritve za določanje nabavne, 
knjigovodske, poštene in odplačane vrednosti finančnih 
naložb, 

• pogostost prevrednotenja finančnih naložb, 
• datum zadnjega prevrednotenja finančnih naložb, 
• neodvisni ocenjevalec pri prevrednotenju finančnih naložb, 
• gibanje presežka iz prevrednotenja. 

+ 
 

+ 
+ 
– 
+ 

+ 
 

+ 
+ 
– 
+ 

» se nadaljuje « 
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» nadaljevanje« 
3.43. V primeru obrestnega tveganja: 

• pogodbeni roki za popravek obrestne mere ali roki za plačilo, 
• efektivna obrestna mera (če se le-ta uporablja). 

 
* 
* 

 
* 
* 

3.44. V primeru kreditnega tveganja: 
• vrednosti, ki na dan bilance stanja kažejo največjo možno 

izpostavljenost kreditnemu tveganju (pri tem se ne upošteva 
poštene vrednosti katerega koli poroštva), 

• kopičenje kreditnega tveganja. 

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
* 

3.45. • Poštena vrednost za vsako vrsto finančnih naložb. + + 
 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 3, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Luka Koper je imela v letu 2007, kot matično podjetje Skupine Luka Koper, 7 odvisnih družb, v 
letu 2008 pa so ustanovili še podjetja Adria investicije d.o.o., Eco-morje d.o.o. in Ecopark d.o.o. 
V vseh odvisnih podjetjih ima Luka Koper delež večji od 50 %, zato ni podrobneje razkritih 
razmerij med obvladujočim in odvisnim podjetjem. Luka Koper v letu 2007 in 2008 ni 
uskupinila podjetja Luka Koper Beograd, d.o.o. in Luka Koper Deutschland GmbH, ker sta v 
mirovanju in nimata pomembnega vpliva na računovodske izkaze.  
 
Poleg odvisnih družb je imela Luka Koper leta 2007 3, leta 2008 pa 7 pridruženih podjetij. 
Število skupaj obvladovanih podjetij pa se med letoma 2007 in 2008 ni spremenilo. Mednje 
spadajo podjetja Adriafin, d.o.o., Kopinvest Netherlands B.V. (Nizozemska) in Adria Transport, 
d.o.o. V vsakem izmed podjetij ima Luka Koper 50 % delež (Letno poročilo Luke Koper, d.d. 
(2008), str. 94). 
 
Luka Koper je svoje finančne naložbe razdelila na štiri skupine. Prva skupina zajema finančne 
inštrumente po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Ti se pripoznajo po datumu trgovanja ter se 
merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Ta skupina je namenjena aktivnemu trgovanju in 
se v letih 2007 in 2008 ni uporabljala.  
 
Druga skupina finančnih naložb predstavlja finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilih. 
V tej skupini so finančne naložbe pripoznane po datumu poravnave, Luka Koper pa jih meri po 
odplačni vrednosti, pri čemer uporablja metodo veljavnih obrestnih mer. Tudi ta skupina se v 
letih 2007 in 2008 ni uporabljala.  
 
Tretja skupina finančnih naložb predstavlja vsa dana in prejeta posojila ter terjatve iz poslovanja, 
vendar le v primeru, če so te namenjene trgovanju. Pri tem meri Luka Koper finančne naložbe po 
odplačni vrednosti in uporablja metodo veljavnih obresti, pripoznava pa jih na datum poravnave, 
torej s pogodbenimi zneski ali drugimi knjigovodskimi listinami. Ustreznost terjatev in prejetih 
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posojil se preverja vsako leto ob koncu obračunskega obdobja. Pri danih posojilih se njihovo 
ustreznost preveri, ko nasprotna stran ne izpolnjuje pogodbene obveznosti.  
 
Zadnja skupina finančnih naložb, ki jih ima podjetje v svojem portfelju finančnih naložb, pa so 
za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, kamor spadajo vse naložbe v kapitalske vrednotnice. 
Te naložbe vrednotijo po pošteni vrednosti, kamor so prišteti tudi stroški nakupa ali izdaje 
finančnega sredstva. Poštena vrednost pa predstavlja tržno vrednost, oblikovano na podlagi 
enotnega borznega tečaja. Luka Koper to skupino prevrednoti vsake tri mesece, pri tem pa 
uporablja metodo povprečnih cen. Dobiček ali izgubo pri prevrednotenju prenese v poslovni izid. 
V letu 2007 so iz lastniškega kapitala odstranili presežek iz prevrednotenja v višini 343.169 
EUR, v letu 2008 pa še dodatnih 1.481.843 EUR. Poleg tega so morali preoblikovati slabitve 
finančnih naložb v kapitalske vrednotnice. Finančni odhodki iz tega naslova so tako znašali 
9.147.203 EUR. Sprememba vrednosti te skupine je tudi glavni razlog za zmanjšanje vrednosti 
dolgoročnih finančnih naložb iz 171 milijonov leta 2007, na 134 milijonov leta 2008.  
 
Podjetje je prav v letu 2008 občutilo veliko tveganje spremembe poštene vrednosti finančnih 
naložb, in sicer pri trgovanju s tržnimi vrednostnimi papirji in naložbami v vzajemne sklade, kar 
je posledica začetka svetovne finančne krize. Luka Koper je za zavarovanje pred omenjenim 
tveganjem svoj portfelj sicer razpršila v različne naložbe, vendar v tem primeru to ni bilo 
zadostno zavarovanje (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 157; Letno poročilo  Luke 
Koper, d.d. (2008), str. 135–136, 149–150). 
 
3.1.1.4 Terjatve (SRS 5) 
 
Po SRS 5 terjatve predstavljajo pravico, da podjetje zahteva poplačilo dolga, dobavo stvari ali 
opravljanje storitve določenih družb ali oseb (SRS 5, 2006). Razkritja v zvezi s terjatvami so 
prikazana v tabeli 4. 
 

Tabela 4: Razkritja pri terjatvah po SRS 5.40.–5.45. 
 
SRS Razkritja v zvezi s terjatvami: 2007 2008 
5.40. • Poslovne terjatve – ali so le-te zavarovane ali ne, 

• terjatve do članov uprave, 
• terjatve do članov nadzornega sveta, 
• terjatve do notranjih lastnikov. 

+ 
+ 
+ 
* 

+ 
+ 
+ 
* 

5.41. • Računovodska usmeritev za oslabitev terjatev. + + 
5.42. • Izpostavljenost terjatev različnim tveganjem, 

• obseg in vrsta inštrumentov za omejitev tveganj. 
+ 
+ 

+ 
+ 

5.43. • Terjatve razčlenjene po rokih zapadlosti. + + 
5.44. • Pojasnitev pobotanja z dolgovi drugih podjetij v skupini, 

• pojasnitev nastanka uskupinjenih razlik. 
* 
* 

* 
* 

» se nadaljuje « 
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» nadaljevanje « 
5.45. • Znesek terjatev za odloženi davek, 

• dokazi, ki podpirajo pripoznanje terjatev (le v primerih, da je 
pripoznavanje odvisno od prihodnjih obdavčljivih dobičkov, 
ki presegajo dobičke iz odprave obstoječih obdavčljivih 
začasnih razlik, ali da ima podjetje v tekočem ali je imelo v 
preteklih obdobjih izgubo, ki se nanaša na terjatve za odloženi 
davek). 

+ 
+ 

+ 
+ 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 5, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Luka Koper deli terjatve na dolgoročne in kratkoročne terjatve do kupcev, do zaposlenih in do 
države. Terjatev do članov uprave in članov nadzornega sveta pa podjetje ni imelo. Večino 
terjatev do kupcev zavaruje z zastavno pravico na uskladiščenem blagu, ki je v njeni posesti. V 
letu 2007 so imeli med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami tudi dane predujme za osnovna 
sredstva, ki so jih zavarovali z bančnimi garancijami.  
 
Podjetje izvaja slabitve terjatev na koncu obračunskega obdobja na podlagi argumentiranih 
dokazov o upravičenosti slabitve, kar je v skladu z njihovimi računovodskimi usmeritvami. Luka 
Koper oblikuje slabitve, če je terjatev zapadla in je starejša od enega leta ter v primerih spornih 
in dvomljivih terjatev (npr. stečaj podjetja, ki je dolžnik).  
 
Razkritja k terjatvam narekujejo tudi razkrije tveganj, ki bi lahko vplivala na spremembo 
vrednosti terjatev. Luka Koper je za svoje terjatve zaznala tečajno, likvidnostno in kreditno 
tveganje, ki so predstavljena v nadaljevanju skupaj z ukrepi za zmanjšanje tveganja. 
 
Tečajnemu tveganju je izpostavljen manjši del terjatev Luke Koper, saj ima podjetje le majhen 
del le-teh nominiran v ameriških dolarjih. Pred velikim nihanjem tečaja in s tem vrednosti 
terjatev so se v letu 2007 zavarovali z obveznostmi v ameriških dolarjih, in sicer z najetjem 
posojila v ameriških dolarjih. V letu 2008 pa so ocenili, da je znesek terjatev v tuji valuti 
zanemarljiv, zato le-teh niso zavarovali.  
 
Njihov najpomembnejši ukrep za zmanjšanje likvidnostnega tveganja je redno načrtovanje 
denarnih tokov, tako za kratkoročne kot tudi dolgoročne terjatve. V podjetju so izvedli tudi 
organizacijske spremembe na področju izterjave, ki zagotavljajo rednejše plačilo terjatev s strani 
kupcev, saj dajejo večji poudarek obračunavanju zamudnih obrestih. S tem so v letu 2008 
zmanjšali čas vezave terjatev do kupcev za 6,5 % glede na leto 2007. 
 
Luka Koper pa je izpostavljena tudi kreditnemu tveganju, ki se nanaša na neizpolnjene 
pogodbene obveznosti, saj lahko pride ob nespoštovanju pogodbenih obveznosti kupcev do 
dodatnih stroškov financiranja. Ukrepi za zmanjšanje kreditnega tveganja so delno pokriti že z 
ukrepi, ki so navedeni pri likvidnostnem tveganju. Poleg tega Luka Koper posluje z manjšim 
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številom večjih družb, špediterji in agenti, s katerimi imajo dolgoročne utečene partnerske 
odnose. Terjatve pa so zaščitene tudi z zastavno pravico na skladiščenem blagu, ki ga v skrajnem 
primeru lahko Luka Koper tudi zaseže in z njim poravna nastale terjatve. 
 
Luka Koper je v letnem poročilu podala znesek nezapadlih terjatev, odprtih terjatev ter slabitev 
terjatev. Roki zapadlosti so do 30, 60, 90, 180, 365 dni in nad 365 dni. Terjatve z rokom 
zapadlosti daljšim od enega leta, so podlaga za oblikovanje slabitev terjatev. Znesek zapadlih 
terjatev se je med letoma 2007 in 2008 povečal za 0,7 milijona EUR, prav tako je Luka Koper 
povečala slabitve terjatev, ki so v letu 2007 znašale 333.268 EUR, v letu 2008 pa 427.495 EUR 
in se skoraj v celoti nanašajo na dva kupca, ki sta v predlogu za stečajni postopek. Večja plačilna 
nedisciplina kupcev je posledica začetka krize. 
 
Eno izmed razkritij k terjatvam je tudi postavka terjatve za odloženi davek. Osnova za obračun 
odloženih davkov so začasne razlike med davčno vrednostjo posameznega sredstva ali 
obveznosti in njegovo oziroma njeno knjigovodsko vrednostjo v bilanci stanja. Znesek terjatev 
za odloženi davek je znašal v bilanci stanja Luke Koper  na dan 31. 12. 2008  2,5 milijona EUR, 
pred letom pa je bil manjši kot en milijon EUR. Povečanje zneska terjatev za odloženi davek je 
posledica dodatne oslabitve dolgoročnih finančnih naložb zaradi padca vrednosti vrednostnih 
papirjev v letu 2008. Luka Koper je izbrala za vrednotenje naložb v vrednostne papirje model 
poštene vrednosti preko kapitala. Zaradi pomembnega zmanjšanja poštene vrednosti vrednostnih 
papirjev, ki jih je imela Luka Koper na bilančni datum med svojimi finančnimi naložbami, je 
morala naložbe oslabiti za dobrih 9 milijonov EUR. Znesek oslabitve zmanjšuje poslovni izid 
družbe, v davčni bilanci pa ta oslabitev ni priznana kot odhodek, ki bi zmanjševal osnovo za 
obračun davka od dohodka. Luka Koper pričakuje, da bo ob prodaji vrednostnih papirjev 
ustvarila izgubo, ki bo davčno priznan odhodek v letu, ko bo izguba realizirana, zato je v smislu 
točke 11 uvoda v SRS izračunala terjatve za odloženi davek.  
 
Znesek dolgoročnih poslovnih terjatev, kamor spadajo varščine, se med letoma ni bistveno 
spremenil (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), 158–159; Letno poročilo Luke Koper, d.d. 
(2008), str. 150–151, 158–159). 
 
3.1.1.5 Naložbene nepremičnine (SRS 6) 
 
Naložbene nepremičnine ima podjetje v svojem portfelju zato, da bi mu prinašale najemnine in 
tako povečale vrednost dolgoročnih naložb. Med naložbene nepremičnine spadajo zemljišča in 
zgradbe, ki jih podjetja oddajajo v najem drugim (SRS 6, 2006). V tabeli 5 so prikazana razkritja 
k naložbenim nepremičninam. 
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Tabela 5: Razkritja naložbenih nepremičninah po SRS 6.19.–6.22. 
 
SRS Razkritja v zvezi z naložbenimi nepremičninami: 2007 2008 
6.19. • Uporaba modela poštene ali nabavne vrednosti. 

V primeru uporabe modela poštene vrednosti: 
• okoliščine, ki deleže v nepremičnini pri poslovnem najemu 

razvrščajo in se obračunavajo kot naložbene nepremičnine, 
• metode in pomembne predpostavke, ki se uporabljajo za 

določanje poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, 
• obseg poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, ki ga je 

podal pooblaščen ocenjevalec. 
V primeru uporabe enega ali drugega modela: 
• Pripoznane vrednosti v poslovnem izidu za prihodke od 

najemnin naložbenih nepremičnin, 
• neposredni poslovni odhodki naložbenih nepremičnin, ki so 

ustvarili prihodke od najemnin v obdobju, 
• neposredni poslovni odhodki naložbenih nepremičnin, ki v 

obdobju niso ustvarili prihodkov od najemnin. 

+ 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

6.20. V primeru uporabe modela poštene vrednosti: 
• uskladitev knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin  

na koncu in na začetku obdobja. 

 
* 

 

 
* 
 

6.21. V primeru uporabe modela poštene vrednosti: 
• metoda amortizacije, 
• doba koristnosti ali stopnja amortizacije, 
• nabavna vrednost naložbenih nepremičnin na začetku in na 

koncu obdobja, 
• nabrana amortizacija na začetku in na koncu obdobja, 
• uskladitev knjigovodske vrednosti naložbenih nepremičnin  

na koncu in na začetku obdobja, 
• poštena vrednost naložbenih nepremičnin. 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
 
– 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
 
– 

6.22. V primeru, da podjetje ne more podati poštene vrednosti 
naložbene nepremičnine, se poda: 
• opis naložbene nepremičnine, 
• pojasnitev, zakaj se ne da podati zanesljive poštene vrednosti 

naložbene nepremičnine, 
• razpon ocen vrednosti, kjer se najverjetneje nahaja poštena 

vrednost naložbene nepremičnine. 

 
 
* 
* 
 
* 
 

 
 
* 
* 
 
* 
 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 6, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
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Luka Koper za ocenitev vrednosti naložbenih nepremičnin uporablja model nabavne vrednosti. 
Za amortizacijo naložbenih nepremičnin je uporabljena metoda enakomerne časovne 
amortizacije. Doba koristnosti objektov je ocenjena na 16 do 33 let oz. se za objekte uporablja 
stopnja amortizacije od 3–6 %. Zemljišča se v skladu z SRS 1.53 ne amortizirajo.   
 
Knjigovodska vrednost naložbenih nepremičnin je konec leta 2007 znašala 14 milijonov EUR, 
leto kasneje pa 17 milijonov EUR. Povečanje vrednosti je posledica nakupa zemljišča in 
skladiščnih površin v Sežani, ki jih oddajajo odvisni družbi Adria Terminali d.o.o. 
 
Prihodki iz naslova najemnin naložbenih nepremičnin so v letu 2007 znašali 1,4 milijona EUR, 
leta 2008 pa 1,6 milijona EUR. Neposredni odhodki, ki se v celoti nanašajo na amortizacijo 
naložbenih nepremičnin, se med letoma niso bistveno spremenili in se gibljejo okoli 0,4 milijona 
EUR, saj so na novo nabavljene naložbene nepremičnine predvsem zemljišča. 
 
Luka Koper na koncu leta 2007 in 2008 ni vrednotila naložbenih nepremičnin po pošteni 
vrednosti. Kot razlog za to so navedli nesmiselnost vrednotenja po pošteni vrednosti, ker je bila 
več kot polovica vseh naložbenih nepremičnin nabavljenih v letih 2007 in 2008. Njihova 
vrednost se v tako kratkem času ni mogla bistveno spremeniti. Pri ostalih naložbenih 
nepremičninah pa niso zaznali znakov slabitve (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 
154– 155; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 135, 146–147). 
 
3.1.1.6 Denarna sredstva (SRS 7) 
 
Denarna sredstva predstavljajo plačilno sredstvo in se delijo na gotovino, knjižni denar in denar 
na poti. Med denarna sredstva spadajo tudi kratkoročni depoziti in vloge v bankah ter visoko 
likvidni dolžniški vrednostni papirji z nizkim tveganjem (SRS 7, 2006). Tabela 6 prikazuje 
razkritja k denarnim sredstvom. 
 

Tabela 6: Razkritja denarnih sredstev po SRS 7.20 
 
SRS Razkritja v zvezi z denarnimi sredstvi: 2007 2008 
7.20. • Sestavni deli postavke denarnih sredstev, 

• znesek dovoljenih samodejnih zadolžitev na tekočih računih 
pri bankah za zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti. 

+ 
+ 

+ 
+ 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 7, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Luka Koper med sestavne dele denarnih sredstev vključuje denar v blagajni, vloge na vpogled na 
računih in bančne depozite na odpoklic ali z dobo vezave do treh mesecev. Podjetje nima 
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dogovorjenih zneskov samodejnih zadolžitev na tekočih računih pri bankah. Likvidnost 
zagotavljajo s pogodbo o okvirnem depozitu in pogodbo o prenosu presežkov. 
 
Podjetje je imelo na dan 31. 12. 2007 na postavki denarnih sredstev prikazanih 1,3 milijona 
EUR, na dan 31. 12. 2008 pa 7,5 milijona EUR. Povečanje je posledica kratkoročnih depozitov z 
zapadlostjo v plačilo do treh mesecev, zaradi kratkoročnega presežka denarnih sredstev (Letno 
poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 161; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 136, 
152). 
 
3.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se delijo na obveznosti in kapital. Obveznosti so posledica 
preteklih dejanj in predstavljajo obveznosti podjetja do kupcev, države, zaposlenih, lastnikov in 
drugih. Pri tem se bo moralo podjetje odpovedati delu sredstev, da bo poravnalo obveznosti. 
Kapital pa predstavlja vložek lastnikov v podjetje in zadržani dobički, ki jih podjetje akumulira 
skozi leta (Sutton, 2004, str. 16). 
 
Obveznosti do virov sredstev so v nadaljevanju razdeljene po kategorijah, ki si sledijo, kot si 
sledijo po SRS. Predstavljena so razkritja k SRS, ki jih zahtevajo računovodski standardi SRS 8 
do SRS 12. 
 
3.1.2.1 Kapital (SRS 8) 
 
Pod postavko kapital spadajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
preneseni čisti dobiček ali izguba iz preteklih let in presežek iz prevrednotenja. Prehodno pa se 
med kapital uvršča tudi nerazdeljen čisti dobiček ali neporavnana čista izguba poslovnega leta 
(SRS 8, 2006). Razkritja pri kapitalu so predstavljena v tabeli 7. 
 

Tabela 7: Razkritja kapitala po SRS 8.32.–8.35. 
 
SRS Razkritja v zvezi s kapitalom: 2007 2008 
8.32. • Število izdanih delnic, ki so v celoti vplačane, 

• število izdanih delnic, ki niso v celoti vplačane, 
• lastnosti delnic, 
• dividendna politika (omejitve razdeljevanja dividend), 
• spremembe lastnosti delnic in druge spremembe, kot so izdaja 

novih delnic, združitev, razdružitev in umik delnic, 
• število odkupljenih lastnih delnic, 
• število delnic, ki jih imajo uskupinjena podjetja, 
• podatki o možnih pogojno izdanih delnicah. 

+ 
* 
+ 
+ 
+ 
 
* 
* 
– 

+ 
* 
+ 
+ 
* 
 
* 
* 
– 

8.33. • Vrste rezerv, 
• narava rezerv. 

+ 
+ 

+ 
+ 

» se nadaljuje « 
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» nadaljevanje« 
8.34. • Znesek kumulativnih dividend ali/in 

• znesek prednostnih delnic, ki še niso bile izplačane. 
+ 
* 

+ 
* 

8.35. •  Podatki, ki imajo pomemben vpliv na postavko kapitala. * * 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 8, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Luka Koper ima vseh 14.000.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so prosto 
prenosljive. Zadnja sprememba delnic se je zgodila v letu 2007, ko so preoblikovali vseh 
6.860.000 prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovno pravico v navadne kosovne 
delnice. Podjetje ni imelo lastnih odkupljenih delnic, prav tako nimajo uskupinjena podjetja v 
lasti delnic Luke Koper. 
 
Podjetje ima dividendno politiko opredeljeno v aktih družbe, in sicer je določeno, da se o 
izplačilu dividend odloča na skupščini delničarjev. Praviloma namenijo 50 % dobička za 
izplačilo dividend, v letu 2008 pa so večji del dobička zaradi nadaljevanja intenzivnejše 
investicijske politike zadržali. V letu 2007 je podjetje za dividende namenilo 9,6 milijona EUR, 
leta 2008 pa 7,7 milijona EUR. 
 
Luka Koper ima oblikovane 10 % zakonske, kapitalske in druge rezerve iz dobička. Kapitalske 
rezerve se oblikujejo iz naslova odprave prevrednotenja popravka kapitala (Letno poročilo Luke 
Koper, d.d. (2007), str. 162; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 136, 152–153).  
 
3.1.2.2 Dolgoročni dolgovi (SRS 9) 
 
Dolgoročni dolgovi so obveznosti v zvezi s financiranjem sredstev in imajo rok zapadlosti daljši 
od enega leta, delijo pa se na poslovne in finančne obveznosti. Posebna vrsta dolgoročnih dolgov 
je obveznost za odloženi davek (SRS 9, 2006). Razkritja, ki spadajo k dolgoročnim dolgovom, 
so navedena v tabeli 8. 
 

Tabela 8: Razkritja dolgoročnih dolgov po SRS 9.34.–9.40. 
 
SRS Razkritja v zvezi z dolgoročnimi dolgovi: 2007 2008 
9.34. • Dobljeni zavarovani dolgoročni dolgovi in 

• nezavarovani dolgoročni dolgovi. 
+ 
+ 

+ 
+ 

9.35. • Obdobje do zapadlosti v plačilu, 
• obrestna mera,  
• drugi pogoji. 

+ 
+ 
* 

+ 
+ 
* 

» se nadaljuje « 
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» nadaljevanje « 
9.36. • Izpostavljenost različnim vrstam tveganja, 

• obseg finančnih inštrumentov in  
• vrsta finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganji. 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

9.37. • Pogodbeni roki za popravek obrestne mere ali roki za plačilo 
(razkrijemo tiste roke, ki se pojavijo prej), 

• efektivna obrestna mera. 

+ 
 
– 

+ 
 
– 

9.38. V primeru kreditnega tveganja: 
• vrednost dolgoročnih dolgov na dan bilance stanja ob največji 

možni izpostavljenosti kreditnemu tveganju (ob tem poroštev 
ne upoštevamo), 

• pomembno nabiranje kreditnega tveganja. 

* 
* 
 
 
* 

* 
* 
 
 
* 

9.39. • V primeru uskupinjanja dolgoročnih dolgov: 
• pojasnilo o pobotanju s postavko dolgoročnih finančnih 

naložb in  
• pojasnilo o nastanku uskupinjenih razlik. 

* 
* 
 
* 

* 
* 
 
* 

9.40. • Dolgoročni dolgovi do članov uprave, članov nadzornega 
sveta in notranjih lastnikov. 

* * 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 9, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 

Luka Koper ima med dolgoročnimi obveznostmi tako finančne kot poslovne obveznosti. Med 
finančne obveznosti podjetje vključuje dolgoročna bančna posojila, ki so zavarovana z bianco 
menicami. V skupino dolgoročnih poslovnih obveznosti pa spadajo varščine za najete poslovne 
prostore in obveznosti za odloženi davek, ki se izračuna na podlagi vrednotenja finančnih naložb 
po pošteni vrednosti in jih računajo po 20 % davčni stopnji. Te obveznosti niso zavarovane.  
 
31. 12. 2007 je znašalo stanje finančnih obveznosti 6 milijonov EUR, v letu 2008 pa je podjetje 
najelo posojilo v vrednosti 110 milijonov EUR, tako da je stanje dne 31. 12. 2008 znašalo 103 
milijone EUR. Podjetje je najelo investicijska posojila za nakup OOS in NS. Med vsemi 
finančnimi obveznosti prevladujejo obveznosti z variabilno obrestno mero, ki se giblje med 4,29 
% in 5,36 % v letu 2007 in med 3,57 % in 6,94 % v letu 2008. 
 
Luka Koper je imela konec leta 2007 11 milijonov EUR poslovnih obveznosti, leto dni kasneje 
pa le dober 1 milijon EUR. Razlog za padec med letoma je presežek terjatev nad obveznostmi za 
odloženi davek, ki je posledica slabitev finančnih naložb v letu 2008, kar je podrobneje 
pojasnjeno že v podpoglavju 3.1.1.4. Terjatve. 
 
Med razkritja pri dolgoročnih dolgovih spadajo tudi tveganja, ki lahko povečajo vrednost 
obveznosti. Med temi je najpomembnejše tveganje spremembe variabilne obrestne mere, ki 
lahko ogrozi poslovne rezultate družbe v prihodnosti. Podjetje to tveganje zmanjša z rednimi 
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analizami občutljivosti finančnih obveznosti na variabilne obrestne mere. Poleg tega podjetje 
svoja posojila najema predvsem pri bankah, ki so specializirane za področje infrastrukturnih 
investicij. Ker podjetje ocenjuje, da je tveganje spremembe obrestne mere nizko, dolgoročne 
obveznosti delno uravnava le s finančnimi naložbami v obveznice poslovnih bank (Letno 
poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 163–164; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 154, 
156–157).  
 
3.1.2.3 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (SRS 10) 
 
Rezervacije so sedanja obveznost, ki je posledica preteklih dogodkov in ki se bo poravnala v 
prihodnosti, kar pa ni zagotovljeno. Kot pogoj za rezervacijo je tudi možnost natančne ocenitve 
le-teh. Poleg rezervacij, SRS 10 obravnava tudi dolgoročne pasivne časovne razmejitve (v 
nadaljevanju dolgoročne PČR), ki jih opredeljuje kot odložene prihodke, ki bodo pokrili 
predvidene odhodke, vendar je obdobje nastanka teh dogodkov daljši od enega leta (SRS 10, 
2006). Razkritja k rezervacijam in dolgoročnim PČR so navedena v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Razkritja rezervacij in dolgoročnih PČR po SRS 10.32.–10.35. 
 
SRS Razkritja v zvezi z rezervacijam in dolgoročnimi PČR: 2007 2008 
10.32. • Za vsako vrsto rezervacij in PČR je potrebno navesti: 

• razloge in pogoje za njihovo oblikovanje, 
• metode in pomembne predpostavke, ki se uporabljajo za 

njihovo ocenjevanje, 
• kako obravnavajo pri tem nastale razlike. 

 
+ 
+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

+ 

10.33. • Razlika med načrtovanim oblikovanjem in črpanjem, 
• uresničeno oblikovanje in črpanje v posameznih letih. 

+ 
+ 

+ 
+ 

10.34. • Izpostavljenost različnim vrstam tveganja, 
• zavarovanje pred tveganji. 

* 
* 

* 
* 

10.35. • Pojasnjevanje nastanka morebitnih uskupinjenih razlik. * * 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 

 
Vir: SRS 10, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 

 
Luka Koper ima oblikovani dve vrsti rezervacij. Prva se nanaša na rezervacije za škodo, ki so 
oblikovane za poplačilo tožb, ki izhajajo iz kršitev pri poslovanju. Le-te se oblikujejo glede na 
višino odškodninskega zahtevka ali ocenjeno višino, če zahtevka še ni.  
 
Druge oblikovane rezervacije pa se nanašajo na odpravnine in jubilejne nagrade, ki so določene 
v podjetniški kolektivni pogodbi in so v skladu z zakonskimi predpisi. Višino teh rezervacij Luka 
Koper določi na podlagi aktuarskih izračunov, ki so jih naredili 31. 12. 2008, ker se je v letu 
2008 spremenila kolektivna pogodba. Luka Koper aktuarske obveznosti vrednoti v skladu s 
pričakovano rastjo plač od dneva vrednotenja do dneva predvidene upokojitve. Aktuarski izračun 
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izvedejo vsaki dve leti, če ne pride do večjih sprememb, kot je na primer sprememba kolektivne 
pogodbe v letu 2008. Pri tem je podjetje moralo odpraviti del oblikovanih rezervacij iz leta 2007, 
saj je sprememba kolektivne pogodbe znižala stroške za odpravnine in jubilejne nagrade 
delavcem. S tem so se znižali tudi stroški rezervacij. 
 
Podjetje ima pod postavko dolgoročnih PČR uvrščene še donacije, ki so se v letu 2008 glede na 
preteklo leto povečale. Drugih večjih sprememb med letoma pa ni bilo. Nastalo razliko med 
rezervacijami in dejanskimi stroški podjetje prikaže preko poslovnega izida (Letno poročilo 
Luke Koper, d.d. (2007), str. 153; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 136, 153). 
 
3.1.2.4 Kratkoročni dolgovi (SRS 11) 
 
Kratkoročni dolgovi so opredeljeni kot obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, 
katerih plačila zapadejo v roku enega leta. Delijo se na kratkoročne finančne in kratkoročne 
poslovne dolgove. Med kratkoročne finančne dolgove spadajo kratkoročna posojila in 
kratkoročni izdani vrednostni papirji. Med kratkoročne poslovne dolgove pa spadajo obveznosti 
do dobaviteljev, do zaposlenih, do države in kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo 
poslovnega izida (SRS 11, 2006). Razkritja kratkoročnih dolgov so navedena v tabeli 10. 
 

Tabela 10: Razkritja kratkoročnih dolgov po SRS 11.33.–11.36. 
 
SRS Razkritja v zvezi s kratkoročnimi dolgovi: 2007 2008 
11.33. • Dobljena kratkoročno zavarovana posojila in 

• kratkoročno nezavarovana posojila. 
+ 
+ 

+ 
+ 

11.34. Za posamezno vrsto kratkoročnih dolgov: 
• obdobje do zapadlosti v plačilu, 
• obrestna mera, 
• drugi pomembni pogoji. 

 
+ 
+ 
* 

 
+ 
+ 
* 

11.35. V primeru obrestnega tveganja: 
• pogodbeni roki za popravek obrestne mere ali roki za plačilo 

(tisti, ki se pojavijo prej), 
• efektivna obrestna mera. 

 
– 
 
– 

 
– 
 
– 

11.36. • Dolgoročni dolgovi do članov uprave, nadzornega sveta in 
notranjih lastnikov. 

* * 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 11, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008)d. 
 
Luka Koper v skladu s SRS kratkoročne obveznosti deli na finančne in poslovne. Od tega ima 
finančne dolgove zavarovane z bianco menicami, medtem ko poslovni dolgovi niso zavarovani. 
Obdobje zapadlosti je krajše od enega leta, saj so v tej skupini kratkoročno dobljeni krediti in 
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tisti dolgoročni krediti, ki zapadejo v letu dni in so bili iz postavke dolgoročnih dolgov preneseni 
v postavko kratkoročnih dolgov.  
 
V letu 2008 so se, prav tako kot dolgoročni, povečali tudi kratkoročni dolgovi, saj so se iz 56 
milijonov EUR v letu 2007 povečali na 105 milijonov EUR v letu 2008. Kratkoročna posojila so 
ugodnejša od dolgoročnih, z njihovo pomočjo pa je lahko podjetje nadaljevalo rast in 
investicijski načrt. Pri kratkoročnih poslovnih obveznostih ni večje spremembe. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini se obračunavajo po nominalni obrestni 
meri, obveznosti do bank so vezane na variabilno obrestno mero, druge kratkoročne obveznosti 
pa niso obrestovane. 
 
Dodatno razkritje k kratkoročnim dolgovom so tudi tveganja, ki lahko bistveno vplivajo na 
spremembo vrednosti kratkoročnih dolgov. Luka Koper je izpostavila obrestno tveganje, ki se je 
povečalo v letu 2008, saj je podjetje bistveno povečalo finančne obveznosti. Delež vseh 
kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznosti je v strukturi obveznostih do virov sredstev na 
dan 31. 12. 2007 znašal 14 %, konec leta 2008 pa se je delež povečal na 39 %. Luka Koper je 
naredila analizo občutljivosti finančnih obveznosti na spremembo obrestne mere in ocenila, da 
le-teh ni potrebno zavarovati (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 163–164; Letno 
poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 154).  
 
3.1.2.5 Kratkoročne časovne razmejitve (SRS 12) 
 
Kratkoročne časovne razmejitve (v nadaljevanju KČR) se delijo na aktivne in pasivne časovne 
razmejitve, ki se bodo pojavile v roku enega leta in jih je mogoče zanesljivo oceniti. Aktivni 
KČR so kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki. Pasivni KČR pa predstavljajo kratkoročne, 
vnaprej vračunane stroške oz. odhodke in kratkoročno odložene prihodke (SRS 12, 2006). 
Razkritja v zvezi s KČR so predstavljena v tabeli 11.  
 

Tabela 11:  Razkritja KČR po SRS 12.31.–12.33. 
 
SRS Razkritja v zvezi s KČR: 2007 2008 
12.31. • Razlogi in pogoji za oblikovanje KČR, 

• metode in pomembne predpostavke, ki se uporabljajo pri 
ocenjevanju vrednosti KČR, 

• način obravnavanja nastalih razlik. 

+ 
– 
 
– 

+ 
– 
 
– 

12.32. • Razlika med načrtovanim oblikovanjem in črpanjem, 
• uresničeno oblikovanje in črpanje v posameznem letu. 

– 
– 

– 
– 

12.33. • Pojasnitev morebitnih nastalih uskupinjenih razlik. – – 
 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 12, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
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Luka Koper ima med aktivnimi KČR oblikovane kratkoročno odložene stroške, kamor so v letu 
2008 vračunali sporno plačilo davka na dodano vrednost iz leta 2001 in zavarovalne premije.  
 
Med pasivnimi KČR pa ima podjetje kratkoročno vračunane prihodke in stroške, kamor so 
vračunali stroške obresti za najeta posojila in komercialne popuste. V letu 2008 so se pasivni 
KČR povečali, ker je podjetje povečalo kratkoročne in dolgoročne dolgove do bank. S tem pa so 
morali med pasivne KČR vračunati več stroškov obresti kot preteklo leto (Letno poročilo Luke 
Koper, d.d. (2007), str. 161, 165; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 152, 155).  
 
3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
 
Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke podjetja, ki so se zgodili v določenem 
obdobju. V letnih poročilih upoštevamo obdobje enega poslovnega leta. Poslovni izid se lahko 
konča z dobičkom, to je v primeru višjih prihodkov od odhodkov, ali izgubo, to je v primeru 
višjih odhodkov. Izkaz poslovnega izida nam prikazuje uspešnost podjetja pri poslovnem, 
finančnem in drugem delovanju podjetja (Hieng, Koželj & Zupančič, 2009, št. 1–2/09, str. 107). 
 
Pri izkazu poslovnega izida so predstavljena razkritja, ki jih zahtevajo računovodski standardi od 
SRS 13 do SRS 18. SRS 14, ki opredeljuje stroške materiala in storitev, ne zahteva dodatnih 
razkritij, zato ga nismo upoštevali. Prav tako SRS 16, ki opredeljuje stroške po vrstah, mestih in 
nosilcih, vsebuje le eno dodatno razkritje, ki ni relevantno za podjetje Luka Koper in ga zato 
nismo predstavili.   
  
3.2.1 STROŠKI AMORTIZACIJE (SRS 13) 
 
Stroški amortizacije so stroški, ki nastanejo z obrabo oz. porabo OOS in NS. Nabavno vrednost 
teh sredstev postopoma prenašamo v stroške oz. poslovne učinke posameznega obdobja (SRS 
13, 2006). Pri stroških amortizacije so potrebna razkritja, navedena v tabeli 12. 
 

Tabela 12: Razkritja stroškov amortizacije po SRS 13.25. 
 
SRS Razkritja v zvezi s stroški amortizacije: 2007 2008 
13.25. • Za vsako večjo skupino se razkrije: 

• podlaga za merjenje vrednosti sredstev, ki se amortizirajo, 
• metoda amortiziranja,  
• dobe koristnosti ali amortizacijske stopnje, 
• kosmati znesek vrednosti amortizirljivih sredstev in 

popravek vrednosti. 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 13, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
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Luka Koper vse skupine amortizacijskih sredstev vrednoti po nabavni vrednosti sredstev, ki jo 
zmanjšujejo za amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi slabitve. Podjetje pri 
razmejevanju nabavne vrednosti sredstva uporablja metodo enakomerne časovne amortizacije 
glede na ocenjeno dobo koristnosti. Luka Koper uporablja amortizacijske stopnje, ki znašajo za 
gradbene objekte 3–6 %, za transportno in prekladalno opremo 5,6–25 %, za računalniško 
opremo 20–25 % in za drugo opremo 10–25 %. Za NS amortizacijska stopnja znaša 10 %, če ni 
drugače določeno s pogodbenimi ali drugimi pravicami. 
 
Stroški amortizacije osnovnih sredstev so v letu 2008 znašali 16 milijonov EUR, leto prej pa 14 
milijonov EUR, kar je logična posledica intenzivnega investiranja v osnovna sredstva podjetja. 
Stroški amortizacije naložbenih nepremičnin pa so leta 2008 znašali 493.847 EUR, leto prej pa 
454.103 EUR. Razlogi za povečanje so v povečani investicijski politiki Luke Koper v letu 2008 
(Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str 150; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 
135, 143).  
 
3.2.2 STROŠKI DELA IN POVRAČILA ZAPOSLENCEM (SRS 15) 
 
Stroški dela v podjetju zajemajo plače, nadomestila plač, dajatve, darila, nagrade, odpravnine in 
druge dajatve državi (SRS 15, 2006). Med razkritja k stroškom dela in povračila zaposlencem 
spadajo naslednje postavke, navedene v tabeli 13. 
 

Tabela 13: Razkritja stroškov dela in povračila zaposlencem po SRS 15.20.–15.23. 
 
SRS Razkritja v zvezi s stroški dela in povračili zaposlencem: 2007 2008 
15.20. • Deleži v razširjenem dobičku, ki so odobreni s strani 

skupščine za tiste, ki niso lastniki. 
* * 

15.21. • Zaslužki in deleži v razširjenem dobičku, ki se razdeli med 
upravo in druge organe. 

+ + 

15.22. • Programi drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev 
(izključuje se odpravnine ter odločbe v zvezi z njimi), 

• kritje teh programov, 
• uporabniki programov. 

+ 
 

+ 
+ 

+ 
 

+ 
+ 

15.23. • Podatki o zahtevah zaposlenih na pravni podlagi, katerim 
podjetje nasprotuje, 

• oblikovane rezervacije. 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 15, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 
Stroški dela in povračila zaposlencem so se v letu 2008 povečali. V letu 2007 so znašali 25 
milijonov EUR, leta 2008 pa skoraj 31 milijonov EUR. Glavni razlog je v že omenjeni 
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spremembi kolektivne pogodbe v letu 2008 in s tem tudi obvezna uskladitev plač. Drugi razlog 
za povečanje stroškov dela pa najdemo v povečanju števila zaposlenih. Le-teh je bilo v letu 2007 
v povprečju 744, v letu 2008 pa 782.  
 
Med druge zaslužke zaposlenih Luka Koper uvršča nagrade, ki izhajajo iz doseganja plana, kar 
pomeni, da so zaposleni povečali dodano vrednost delniške družbe. Tako v  letu 2007 kot tudi v 
letu 2008 so vsi zaposleni prejeli to nagrado kot trinajsto plačo v višini ene svoje povprečne 
plače. Poleg tega podjetje vsem zaposlenim plačuje premijo za dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Enkrat letno pa prejmejo tudi bruto regres za letni dopust, ki je določen s 
kolektivno pogodbo. Leta 2007 je le ta znašal 830 EUR, leta 2008 pa 870 EUR. V poročilu ni 
razkritih nobenih nesoglasij med zaposlenimi in vodstvom Luke Koper, zato predvidevam, da 
pomembnejših nesoglasij ni bilo. 
 
Članom nadzornega sveta Luke Koper se izplačuje sejnina. Poleg tega so bili v letu 2008 deležni 
tudi nagrade iz bilančnega dobička, ki je skupno znašal 110.790 EUR.  
 
Člani uprave so v letu 2007 prejeli plače in druga nadomestila v skupni vrednosti 0,9 milijona 
EUR, v letu 2008 pa 1,3 milijona EUR. Razlog za povečanje stroškov plač v tej skupini so višje 
bruto plače članov uprave. Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela 
bruto plače, regresa in jubilejnih nagrad. Deležni pa so tudi raznih bonitet in drugih prejemkov. 
Med člane uprave ni bil razdeljen bilančni dobiček. V poročilu so stroški plač in drugih 
prejemkov članov uprave podrobneje razkriti poimensko.  
 
Med razkritja pri stroških dela in povračila zaposlencem spadajo tudi oblikovane rezervacije za 
odpravnine in jubilejne nagrade. Le-te sem predstavila že v poglavju 3.1.2.3 v sklopu SRS 10, 
rezervacije. Tam je prikazano stanje rezervacij v bilanci stanja konec leta, oblikovanje oz. 
gibanje rezervacij pa je prikazano v izkazu poslovnega izida in jih je bilo zato potrebno še enkrat 
razkriti v sklopu SRS 15 (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 149–150 ; Letno poročilo 
Luke Koper, d.d. (2008), str. 123, 142–143).  
 
3.2.3 ODHODKI (SRS 17) 
 
Odhodki v podjetju predstavljajo zmanjšanje sredstev ali povečanje dolga in se delijo na 
poslovne, finančne in druge odhodke. Na bilanco stanja vplivajo preko poslovnega izida na 
koncu obdobja (SRS 17, 2006). Razkritja k odhodkom so navedena v tabeli 14. 
 

Tabela 14: Razkritja odhodkov po SRS 17.37.–17.39. 
 
SRS Razkritja v zvezi z odhodki: 2007 2008 
17.37. • Metoda merjenja odhodkov, + + 
17.38. • Posamezna postavka odhodka, če je ta imela bistven pomen 

na izkaz poslovnega izida v obračunskem obdobju. 
+ + 

» se nadaljuje « 
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» nadaljevanje « 
17.39. • Vrsta in znesek spremembe računovodske ocene, ki ima 

pomemben vpliv na odhodek v obračunskem obdobju in 
prihodnem obdobju.  

– + 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 17, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
 

Luka Koper odhodke deli na poslovne, finančne in druge odhodke v skladu s SRS. Poslovni 
odhodki so stroški, ki so predstavljeni že v poglavjih 3.2.1. in 3.2.2., finančni in drugi odhodki 
pa so predstavljeni v tem poglavju. 
 
Med finančne odhodke spadajo odhodki iz oslabitev finančnih naložb, iz oslabitev danih posojil, 
iz finančnih obveznostih ter finančni odhodki, ki nastanejo iz poslovnih obveznosti. Finančne 
odhodke merijo po metodi efektivnih obrestnih mer. Finančni odhodki so leta 2007 znašali 3,4 
milijona EUR, leta 2008 pa kar 16,7 milijona EUR. Vzroka za veliko povečanje odhodkov sta 
dva. Prvi vzrok je povečanje obresti za bančna posojila v letu 2008, kot je že opisano v poglavju 
o dolgoročnih in kratkoročnih obveznostih. Drugi vzrok pa je v pripoznanih slabitvah finančnih 
naložb, merjenih po pošteni vrednosti. Slabitev finančnih naložb je bila narejena pri naložbah, 
kjer je bila poštena vrednost na dan bilance stanja nižja od nabavne vrednosti za več kot 40 %. 
 
Drugi odhodki Luke Koper predstavljajo dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst 
stroškov. To so izdatki za varstvo okolja, nagrade, štipendije, kazni in sejnine. Med letoma 2007 
in 2008 se ti odhodkih niso bistveno spremenili in se gibljejo okoli 7,5 milijona EUR. Največji 
odhodek predstavlja nadomestilo za stavbna zemljišča (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), 
str. 151–152; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 143–144).  
 
3.2.4 PRIHODKI (SRS 18) 
 
Prihodki v podjetju predstavljajo povečanje sredstev ali zmanjšanje dolga in se delijo na 
poslovne, finančne in druge prihodke. Na bilanco stanja vplivajo preko poslovnega izida na 
koncu obdobja (SRS 17, 2006). Razkritja k prihodkom so navedena v tabeli 15. 
 

Tabela 15: Razkritja prihodkov po SRS 18.31.–18.32. 
 
SRS Razkritja v zvezi s prihodki: 2007 2008 
18.31. • Metoda merjenja prihodkov, + + 
18.32. • Posamezna postavka prihodka, če je imela ta bistven pomen 

na izkaz poslovnega izida v obračunskem obdobju. 
+ + 

 
Legenda: + = podatki so razkriti; – = podatki niso razkriti; * = ni bilo tega dogodka. 
 

Vir: SRS 18, Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007); Letno poročilo  Luke Koper, d.d.(2008) 
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Luka Koper prihodke deli na prihodke iz poslovanja, financiranja in na druge prihodke. Poslovne 
prihodke meri na podlagi dokončanosti dela na dan bilance stanja, prihodke od obresti z uporabo 
efektivne obrestne mere in prihodke iz dividend na podlagi uveljavljenih pravic do izplačila.  
 
Poslovni prihodki se delijo na prihodke ustvarjene na domačem in tujem trgu. V letu 2007 so 
skupni prihodki iz poslovanja znašali 109 milijonov EUR, leta 2008 pa 120 milijonov EUR. 
Približno 70 % prihodkov iz poslovanja je ustvarjenih na tujih trgih.  
Finančni prihodki se delijo na finančne prihodke iz deležev, danih posojil in poslovnih terjatev. 
Finančni prihodki so v letu 2007 znašali 10,2 milijona EUR, leta 2008 pa 8,3 milijona EUR. 
Približno 80 % vseh finančnih prihodkov predstavljajo prihodki iz deležev, dividend in prodaje 
vrednostnih papirjev. Vzrok za večji finančni prihodek v letu 2007 je bila prodaja delnic Banke 
Koper, s čimer je podjetje ustvarilo kar 5,2 milijona EUR finančnih prihodkov. Pomemben vpliv 
na finančne prihodke imajo tudi izplačane dividende pridružene družbe Intereuropa in drugih 
podjetij.  
 
Drugi prihodki Luke Koper predstavljajo odpravljene rezervacije, prevrednoteni poslovni 
prihodki, subvencije in donacije ter posebna postavka, kamor knjižijo premije za hitrejše 
razkladanje (angl. »despatch«). Skupen znesek drugih prihodkov v letu 2007 je bil 2,4 milijona 
EUR, leta 2008 pa 2,6 milijona EUR. Razlog za povečanje v letu 2008 so večje premije za 
razkladanje in odprave večjega dela rezervacij (Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2007), str. 145, 
148, 151; Letno poročilo Luke Koper, d.d. (2008), str. 137, 141, 144).  
 
SKLEP  
 
Ko se poslovno leto zaključi, podjetje sestavi letno poročilo in ga predstavi širši javnosti. Z 
vsebino poslovnega dela letnega poročila in razlagami v dodatnih razkritjih, lahko pripomore k 
boljšemu prikazu poslovanja podjetja, zato lahko rečem, da je spretnost pisanja letnega poročila 
lahko ključnega pomena za boljšo predstavitev podjetja v javnosti, seveda pa se ne sme 
zanemariti številskih podatkov. 
 
V diplomskemu delu sem najprej predstavila razkritja po standardih in nato preverila, ali so ti 
podatki razkriti tudi v letnem poročilu Luke Koper. Pri tem sem komentirala tudi večje 
spremembe postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki so nastale med letoma 2007 in 
2008 ter podala razlago za nastanek le-teh.  
 
Razkritja v letnem poročilu Luke Koper si smiselno sledijo tako, da se lahko ob branju bilance 
stanja ali izkaza poslovnega izida hitro poišče dodatno razkritje za ti postavki. Na splošno je 
podjetje podalo kakovostne podatke in konkretne razlage za določene spremembe, ki 
dopolnjujejo številčne podatke. 
 
Razkritja v letnem poročilu Luke Koper za leto 2008 se glede na leto 2007 niso bistveno 
spremenila. Splošne računovodske usmeritve in metode merjenja se niso spremenile, razkritja pa 
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se razlikujejo le v razlagah, ki so v določenem letu bolj podrobna. Osnovnim zahtevam po 
dodatnih razkritjih SRS pa je zadoščeno v obeh letnih poročilih. 
 
V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za leto 2008 se v primerjavi z letom 2007 kaže velik 
vpliv investicijske politike Luke Koper, ki se je začela leta 2007 in je največjo intenzivnost 
dosegla prav v letu 2008. Posledica tega so dolgovi podjetja, saj so bili le-ti vir za nove nabave 
in posodobitve v podjetju. V letu 2008 se kažejo tudi prvi znaki splošne gospodarske krize, 
predvsem v padcu vrednosti finančnih naložb merjenih po pošteni vrednosti. Svetovno 
gospodarsko krizo in z njo povezana tveganja so upoštevali tudi pri načrtovanju za leto 2009. 
Tretji večji dejavnik je bila sprememba kolektivne pogodbe proti koncu leta 2008. Vpliv le-tega 
se je pokazal pri stroških plač in drugih nadomestil zaposlenih ter pri oblikovanju rezervacij, saj 
so jih v preteklosti preveč oblikovali na podlagi predhodne kolektivne pogodbe in so jih morali 
zato v letu 2008 odpraviti.  
 
Zgoraj navedenih dejavnikov, ki so pomembno vplivali na razliko med računovodskimi izkazi 
Luke Koper v letih 2007 in 2008, ne bi mogla ugotoviti zgolj skozi številske podatke, zajete v 
bilanci stanja in izkazu poslovnega izida, zato menim, da so razkritja k izkazom zelo pomembna 
za bralce letnih poročil, saj si šele z njihovo pomočjo lahko pravilno oblikujejo mnenje in si 
razlagajo večje spremembe postavk glede na preteklo leto oz. v primerjavi z izkazi drugega 
podjetja.  
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PRILOGA: SEZNAM KRATIC 
 
EUR – evro 
KČR – kratkoročne časovne razmejitve 
LP – letno poročilo 
NS – neopredmetena sredstva 
OOS – opredmetena osnovna sredstva 
PČR – pasivne časovne razmejitve 
RS -  Republika Slovenije 
SRS – Slovenski računovodski standardi 
ZGD –  Zakon o gospodarskih družbah 
 


