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Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in ostale 
veljavne zakonodaje ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-
Godina 2, objavlja Poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 2010. 
 
 
Uvodna pojasnila  
 
Objavljeni podatki za Skupino Istrabenz za obdobje od januarja do marca 2010, kot tudi za enako 
obdobje lanskega leta, so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
(MSRP). 
 
Podatki o poslovanju Skupine Istrabenz niso revidirani. 
 
 

Osebna izkaznica holdinške družbe Istrabenz, d.d. 
 

Ime družbe: ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. 

Skrajšano ime družbe: ISTRABENZ d.d. 

Matična številka: 5000025 

Davčna številka: 17762723 

Številka vpisa v sodni register: 199600803 

Datum vpisa v sodni register:  16.11.1996 

Glavna dejavnost: dejavnost holdingov 

Število kosovnih delnic družbe: 5.180.000 

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Standardna kotacija 

Vložna številka: 10031700 

Spletna stran: www.istrabenz.si 
 
 
Osnovni podatki poslovanja Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 
2010  
 
Tabela 1: Osnovni podatki poslovanja Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 20101  
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 152.390.798 154.065.976 99
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 12.899.247 3.185.546 405

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 23.144.409 13.976.659 166
Čisti poslovni izid 1.734.389 -35.845.955 -

Neto poslovna sredstva 819.170.393 901.394.385 91
Kapital 11.919.020 50.341.598 24

Finančni dolg 797.249.879 841.392.294 95  
Število družb na dan 31.3.2010: 74 

Število zaposlenih na dan 31.3.2010: 4.241 
                                                 
1 Neto poslovna sredstva so izračunana tako, da so od sredstev odštete poslovne obveznosti, obveznosti za odložene davke in 
morebitne obveznosti, povezane s sredstvi za prodajo. 



 

  

4 

Pomembnejši dogodki v obdobju januar – marec 2010 
 
Januar 
 

• Dne 6. januarja 2010 je vodenje družbe Istrabenz Marina Invest, d.o.o., prevzel Aldo Gabrijel.  
 
• Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz je na svoji seji 14.1.2010 sprejel nepreklicno 

odstopno izjavo predsednika uprave dr. Bogdana Topiča z dnem 14.1.2010. Nadzorni svet je v 
novo upravo družbe s polnim mandatom šestih let imenoval mag. Tomaža Berločnika za 
predsednika uprave in mag. Rudija Grbca za člana uprave. 

 
• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., Koper dne 21.1.2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave. Za prisilno 
poravnavo je glasovalo 74,79 odstotka upnikov z glasovalno pravico. 

 
• Družba Istrabenz d.d. se je na sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne poravnave 

pritožila in vložila Predlog za popravo sklepa o potrditvi prisilne poravnave, saj seznam 
terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, ni bil v skladu z ZFPPIPP. Seznam 
terjatev ni vseboval (zgolj) priznanih terjatev, temveč so bile v seznam terjatev, ugotovljenih v 
postopku prisilne poravnave, zajete tudi verjetno izkazane terjatve. 

 
Februar 
 

• V mesecu februarju je prišlo do sprememb pomembnih deležev v lastniški strukturi holdinške 
družbe Istrabenz, d.d.: 
o Dne, 1.2.2010 je NLB, d.d., pridobila 482.257 delnic izdajatelja Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 9,31-odstotni delež glasovalnih pravic v 
izdajatelju Istrabenz, holdinška družba, d.d. Po opravljeni transakciji ima NLB, d.d., v lasti 
680.257 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 13,13-odstotni delež v kapitalu izdajatelja.  

o Dne ,5.2.2010 je Gorenjska Banka, d.d., Kranj pridobila 378.300 delnic izdajatelja 
Istrabenz, holdinška družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 7,30-odstotni delež 
glasovalnih pravic v izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo Gorenjska Banka, d.d., Kranj 
ni imela v lasti delnic ITBG. 

o Dne, 9.2.2010 je Banka Celje, d.d., pridobila 276.000 delnic izdajatelja Istrabenz, 
holdinška družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 5,33-odstotni delež glasovalnih 
pravic v izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo Banka Celje, d.d., Kranj ni imela v lasti 
delnic ITBG. 

o V mesecu februarju se je pomembno spremenil delež glasovalnih pravic družbe Maksima 
Holding, d.d., finančna družba v družbi Istrabenz, d.d., in sicer iz 1.141.705 delnic ITBG 
oz. 22,04 odstotkov deleža na dan, 31.1.2010 na 4.040 delnic ITBG, to je 0,08-odstotni 
delež na dan 12.2.2010. 

 
• Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz, d.d., je na seji dne 10.2.2010 dal soglasje k 

Letnemu poslovnemu načrtu družbe Istrabenz d.d. za leto 2010. 
 
• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., Koper dne 12.2.2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave, s katerim je 
nadomestilo sklep o potrditvi prisilne poravnave z dne 21.1.2010.  
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• Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v februarju objavila tri pozive za javno zbiranje pisnih 
ponudb, in sicer za nakup 100 odstotkov deležev družbe Istrabenz hoteli Portorož, hotelirstvo 
in turizem, d.o.o., za nakup 100 odstotkov delnic družbe Grand Hotel Adriatic d.d., Opatija, 
Republika Hrvaška ter za nakup 100 odstotkov delnic družbe Turizem Kras, destinacijski 
management, d.d. 

 
Marec   
 

• Dne 3.3.2010 je postal pravnomočen Sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne 
poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška družba, d.d., z dne 12.2.2010. Družba je 
javnost obvestila, da sta stopila v veljavo dva dogovora med družbo Istrabenz d.d. in bankami 
upnicami, ki sta bila sklenjena v postopku prisilne poravnave. Prvi dogovor natančneje ureja 
medsebojna razmerja in sodelovanje med družbo Istrabenz d.d. in bankami upnicami pri 
izvajanju načrta finančnega prestrukturiranja. Drugi dogovor ureja način skupne prodaje 
delnic, zaseženih na podlagi repo pogodb ter delitev morebitnega presežka iz že unovčenih 
repo pogodb. 

  
• Okrožno sodišče v Kopru je dne, 9.3.2010 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad 

družbo Istrabenz Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Koper. Predlog za 
začetek stečajnega postopka je vložila družba Istrabenz Marina Invest, d.o.o., zaradi nastopa 
insolventnosti družbe. 

 
• Konec marca je holdinška družba Istrabenz, d.d., v sodelovanju z investicijskim svetovalcem, 

francosko banko BNP Paribas, ki jo je družba pooblastila za izvedbo postopkov za morebitno 
prodajo deleža družbe Istrabenz d.d. v družbi Droga Kolinska, d.d., pristopila k poizvedovanju 
o vrednosti družbe Droga Kolinska, d.d., na trgu.  

 
• Dne 31.3.2010 je družba Istrabenz objavila nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze 

holdinške družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009 skupaj z informacijo o poslovanju po divizijah v 
Skupini Istrabenz v letu 2009. 

 
• Dne 31.3.2010 je holdinška družba Istrabenz, d.d., v skladu z načrtom finančnega 

prestrukturiranja podpisala pogodbo o prodaji 43,78-odstotnega poslovnega deleža v družbi 
Logina, d.o.o. 
 

 
 
Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
 
April 

 
• Družba Aktiva Naložbe d.d. je na podlagi opcijske pogodbe uveljavila opcijo za nakup 93.796 

lot delnic izdajatelja Factor banka d.d., Ljubljana z oznako FBN. Skladno z navedenim je 
družba Istrabenz, d.d., odsvojila 93.796 lot delnic FBN, kar predstavlja 6,76-odstotni delež v 
družbi Factor banka d.d., Ljubljana. Po opravljeni transakciji družba Istrabenz d.d. nima več v 
lasti nobene delnice družbe Factor banka d.d., Ljubljana.   

 
• Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz, d.d., je na svoji 17. redni seji dne 21.4.2010 

obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo Skupine in družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009. 
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• Upravni odbor družbe Actual I.T., d.d., je na svoji seji dne 22.4.2010 za novega glavnega 
izvršnega direktorja družbe imenoval mag. Armana Koritnika. 

 
• Dne 23.4.2010 je družba Istrabenz, d.d., objavila poziv za javno zbiranje ponudb za nakup 

nekaterih nepremičnin (poslovnih prostorov in zemljišč) družbe.  
 

• Dne 26.4.2010 je družba Istrabenz, d.d., objavila sklic 16. redne skupščine delničarjev družbe, 
ki bo 27.5.2010. 

 
• Dne 26.4.2010 je družba Istrabenz, d.d., objavila informacijo, da namerava nadaljevati s 

proučevanjem različnih potencialnih možnosti, usmerjenih v doseganje najvišjih vrednosti za 
delničarje družbe, tudi s potencialno odprodajo svojega deleža v družbi Droga Kolinska, d.d. 

 
Maj 

 
• Dne 5.5.2010 je družba Istrabenz objavila zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. skupščine 

delničarjev družbe, ki jo je prejela od delničarjev-predlagateljev Društva - Mali delničarji - 
Skupaj smo močnejši, FI_COM, d.o.o., in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. 

 
• Dne 12.5.2010 je Istrabenz, holdinška družba, objavila informacijo, da bo v skladu z načrtom 

finančnega prestrukturiranja pristopila k javnemu razpisu za izbor finančnega svetovalca v 
postopku prodaje kapitalske naložbe v družbi Instalacija, d.o.o.  

 
• Istrabenz, holdinška družba, d.d., je dne 13.5.2010 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Kopru 

v sodnem sporu z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, s katero je 
sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek Zavarovalnice Triglav, d.d., na plačilo kupnine 
v višini 19.950.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 7.1.2008 dalje do plačila in 
tožbeni zahtevek holdinške družbe Istrabenz, d.d., po nasprotni tožbi, da se pogodba med 
strankama, sklenjena po ponudbi, ki jo je Istrabenz, d.d., podal Zavarovalnici Triglav, d.d., 
dne 2.10.2007 in jo je Zavarovalnica Triglav, d.d., sprejela s sprejemom ponudbe dne 
28.12.2007, razveljavi. Sodišče je tudi odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške sodnega 
postopka. 
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Poslovanje Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 2010  
 
Skupina Istrabenz izdeluje konsolidirane računovodske izkaze z uporabo stopenjske hkratne 
(simultane) metode konsolidiranja. Revidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Istrabenz so 
izdelani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela 
Evropska unija.  
 
Skupino Istrabenz na dan 31.3.2010 sestavljajo matična holdinška družba Istrabenz, d.d., in njene 
odvisne ter skupaj obvladovane družbe. 
 
Odvisne družbe: 

• Droga Kolinska, d.d., Ljubljana (95-odstotni delež), 
• Istrabenz Turizem, d.d., Portorož (100-odstotni delež), 
• Actual  I.T., d.d., Koper (78-odstotni delež), 
• Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., Beograd (95,20-odstotni delež), 
• Istrabenz plini, d.o.o., Koper (51-odstotni delež),  
• Instalacija, d.o.o., Koper (51-odstotni delež),  
• Istrabenz Inženiring, d.o.o. (51-odstotni delež), 
• Golf Istra, d.o.o. (60-odstotni delež, 20-odstotni delež ima v lasti Istrabenz Turizem, 

d.d.) 
 
Pred vključitvijo v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Istrabenz je bilo izvršeno konsolidiranje 
računovodskih izkazov: 
• Skupine Istrabenz plini, ki vključuje matično družbo Istrabenz plini, d.o.o., in družbe: 

- Plinarna Maribor, d.o.o. (100-odstotni delež), 
- Istrabenz plini, d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), 
- Istrabenz plini, d.o.o., Breza (100-odstotni delež),  
- Istrabenz plini, d.o.o., Bakar (97,67-odstotni delež), ki je hkrati matična družba: 

• Disuplin Porto Re, d.o.o. (74,22-odstotni delež); 
 
• Skupine Istrabenz Turizem, ki vključuje matično družbo Istrabenz Turizem, d.d., ter družbe: 

- Grand Hotel Adriatic, d.d., Opatija (100-odstotni delež), 
- Thai Si s.r.l. Italija (100-odstotni delež), 
- Turizem Kras, destinacijski management, d.d. (100-odstotni delež), 
- Turistična družba Kras, d.o.o. (100-odstotni delež),  
- Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o., Portorož (100-odstotni delež); 

 
• Skupine Actual I.T., ki vključuje matično družbo Actual I.T., d.d., ter družbe: 

- Actual I.T. Hrvaška, d.o.o. (100-odstotni delež), 
- Actual I.T., d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), 
- Actual I.T. BiH, d.o.o. (100-odstotni delež); 
- Simt, d.o.o. (100-odstotni delež), ki ima naložbo v pridruženo družbo: 

• Simt CardInfo, d.o.o. (50-odstotni delež); 
 
• Skupina Droga Kolinska, ki vključuje matično družbo Droga Kolinska, d.d., ter družbe:  

- Droga Livsmedel, AB, Göteborg (100-odstotni delež), 
- Droga, d.o.o.e.l., Skopje (100-odstotni delež), 
- OOO Droga Kolinska, Moskva (100-odstotni delež), 
- Argeta, d.o.o., Sarajevo (100-odstotni delež), 
- Droga Kolinska, d.o.o., Zagreb (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 

• Lasago, d.o.o., Buje (100-odstotni delež), 
- Droga, d.o.o., Sarajevo (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 

• DK Faktor, d.d., Sarajevo (96,30-odstotni delež), 
- Grand Prom, AD, Novi Beograd (100-odstotni delež), ki ima naložbe v družbe: 

• DK Trade, d.o.o., Sarajevo (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 
o Kofikom, d.o.o., Sarajevo (100-odstotni delež),  

• Kofikom Produkt, d.o.o., Glavičice (100-odstotni delež),  
• Droga Kolinska, d.o.o.e.l., Skopje (100-odstotni delež),  ki ima naložbo v: 
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o Slovin Juogokokta, d.o.o.e.l., Skopje (100-odstotni delež), 
• Unikomerc, d.o.o., Novi Beograd (100-odstotni delež), 
• VS International, d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), 
• Bonito, AD, Beograd (100-odstotni delež), 
• DK Mont, d.o.o., Podgorica (100-odstotni delež), 

- Grand Kafa, d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 
• Tobess, d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 

o Soko Štark, AD, Beograd (23,51-odstotni delež),  
• Soko Štark, AD, Beograd (70,63-odstotni delež), ki ima naložbo v: 

• Soko Štark maloprodaja, d.o.o., Beograd (100-odstotni delež), 
• AD Palanački Kiseljak, Smederevska Palanka (79,4-odstotni delež).  
 
 

Skupaj obvladovane družbe: 
• Istrabenz Gorenje, d.o.o., Nova Gorica (49,34-odstotni delež). 
 
Pred vključitvijo v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Istrabenz je bilo izvršeno sorazmerno 
konsolidiranje računovodskih izkazov: 
 
• Skupine Istrabenz Gorenje, ki vključuje matično družbo Istrabenz Gorenje, d.o.o., Nova 
Gorica, ter družbe: 

- Istrabenz investicijski inženiring, d.o.o. (100-odstotni delež), ki ima naložbo v: 
• Intrade energija, d.o.o. (51-odstotni delež), 

- GEN-I, d.o.o. (50-odstotni delež), ki ima naložbo v: 
• GEN-I Zagreb, d.o.o. (100-odstotni delež),  
• GEN-I Beograd, d.o.o. (100-odstotni delež), 
• GEN-I Budapest, d.o.o. (100-odstotni delež), 
• GEN-I Skopje, d.o.o. (100-odstotni delež), 
• GEN-I Sarajevo, d.o.o.e.l. (100-odstotni delež), 
•      GEN-I Athens SMLLC (100-odstotni delež), 
•      GEN-I Tirana, Ltd. (100-odstotni delež), 
•      GEN-I Bucharest - Electricity trading and sales s.r.l. (100-odstotni delež); 

- Istrabenz Gorenje Inženiring, d.o.o. (100-odstotni delež), 
- Vitales, d.o.o., Nova Gorica (100-odstotni delež), 
- Vitales, d.o.o., Nova Bila, BIH (100-odstotni delež), 
- Vitales, d.o.o., Bihač, BiH (100-odstotni delež), 
- Vitales, d.o.o., Sokolac, BiH (50-odstotni delež), 
-  Vitales, d.o.o., Čakovec (100-odstotni delež), 
-  Vitales, EBI s.r.l., Italija (51-odstotni delež), 
- Vitales Inženjering Prijedor, BiH (50-odstotni delež), 
- IGP, d.o.o. (50-odstotni delež), 
- IG AP, d.o.o. (100-odstotni delež). 

 
 
Pridružene družbe Skupine Istrabenz so vključene v konsolidirane računovodske izkaze po kapitalski 
metodi. Pridružene družbe Skupine so: 
- Adriafin, d.o.o. (50-odstotni delež), 
- IP Obala, d.o.o. (50-odstotni delež), 
- Simt CardInfo, d.o.o. (39-odstotni delež). 
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Slika 1: Organigram Skupine Istrabenz na dan 31.3.2010 
 

 
 
 

 
 
 
V nadaljevanju so prikazani izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega položaja, izkaz finančnega izida 
ter gibanje kapitala za Skupino Istrabenz in pojasnila o poslovanju posameznih področij. 



 

  

10 

Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz 
 
 
Tabela 2: Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Istrabenz 
 
Zneski v €
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA REALIZACIJA OD 

01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 152.390.798 154.065.976 99

Sprememba vrednosti zalog 770.130 1.259.533 61

Drugi poslovni prihodki 4.094.877 1.040.828 393

Stroški prodanega blaga -59.590.124 -52.896.879 113

Stroški materiala -35.141.156 -43.956.375 80

Stroški storitev -18.258.683 -19.834.708 92

Stroški dela -19.135.675 -20.971.223 91

Amortizacija -10.245.162 -10.791.113 95

Drugi poslovni odhodki -1.985.758 -4.730.493 42

Poslovni izid iz poslovanja 12.899.247 3.185.546 405

Finančni prihodki 1.286.793 5.509.160 23

Finančni odhodki -10.847.360 -42.094.792 26

Izid financiranja -9.560.567 -36.585.632 26

Pripoznani rezultat pridruženih družb 238.330 -157.343 -

Dobiček pred obdavčitvijo 3.577.010 -33.557.429 -

Davki -1.842.621 -2.288.526 81

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.734.389 -35.845.955 -

Pripadajoči:

Večinskemu lastniku -674.513 -37.929.724 2

Manjšinjskemu lastniku 2.408.900 2.083.767 116  
 
 
Tabela 3: Vseobsegajoči donos Skupine Istrabenz 
 
Zneski v €

VSEOBSEGAJOČI DONOS

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2009

Dobiček (izguba) poslovnega leta 1.734.389 -35.845.955

Tečajne razlike -4.020.455 -4.373.954

Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme -4.931 0

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo -1.836.960 -8.999.117

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo 
prenesena v IPI -53.244 2.394.403

Odloženi davek od dobička vseobsegajočega donosa 371.254 1.385.184

Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka -5.544.336 -9.593.483

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta -3.809.947 -45.439.438  
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V tabeli 2 so prikazani glavni podatki iz nerevidiranega konsolidiranega izkaza poslovnega izida 
Skupine Istrabenz za obdobje januar – marec 2010 in primerjava z enakim obdobjem lanskega leta.  
 
Prihodki od prodaje Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 2010 znašajo 152,4 milijona evrov, 
kar je odstotek manj kot v enakem obdobju lani.  
 
Poslovanje posameznih dejavnosti je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. Doseženi poslovni izid 
iz poslovanja znaša 12,9 milijona evrov, kar je 305 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.  

 
Izid financiranja za obravnavano obdobje je negativen v višini 9,5 milijona evrov. Glavnino finančnih 
odhodkov predstavljajo stroški obresti, ki so v navedenem obdobju znašali 7,5 milijona evrov. 
 
Čisti poslovni izid Skupine Istrabenz za obdobje januar – marec 2010 znaša 1,7 milijona evrov. 
Večinskemu lastniku pripada izguba v višini 0,7 milijona evrov, manjšinski lastniki pa so dosegli 
dobiček v višini 2,4 milijona evrov.  
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Nerevidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Istrabenz 
 
Tabela 4: Nerevidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Istrabenz 
 
Zneski v € 
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  31.03.2010  31.03.2009  31.12.2009

INDEKS 01-03.2010 
/ 01-03.2009

INDEKS 01-03.2010 
/ 01-12.2009

Nepremičnine, naprave in oprema 400.548.707 427.135.515 409.701.802 94 98

Naložbene nepremičnine 11.593.078 15.546.515 12.498.776 75 93

Neopredmetena  sredstva 197.644.800 214.515.003 201.764.929 92 98

Deleži v pridruženih družbah 9.398.135 11.697.693 9.409.806 80 100

Dolgoročne finančne naložbe 40.778.706 89.989.894 44.819.339 45 91

Dolgoročne poslovne terjatve in posojila 3.610.982 4.249.826 3.859.642 85 94

Terjatve za odloženi davek 6.834.658 6.654.022 4.918.544 103 139

Dolgoročna sredstva 670.409.067 769.788.468 686.972.838 87 98

Zaloge 38.112.567 42.775.449 39.957.284 89 95

Poslovne terjatve 142.165.652 143.380.422 130.076.003 99 109

Druge finančne naložbe in izvedeni finančni instrumenti 9.342.078 19.700.732 11.316.141 47 83

Terjatve do države za davek iz dobička 1.382.737 1.519.006 1.150.138 91 120

Sredstva v posesti za prodajo 0 307.894 308.065 0 0

Denar in denarni ustrezniki 54.070.548 29.977.783 50.140.387 180 108

Kratkoročna sredstva 245.073.582 237.661.286 232.948.018 103 105

Sredstva 915.482.649 1.007.449.754 919.920.856 91 100

Osnovni kapital 21.615.757 21.615.757 21.615.757 100 100

Lastni deleži -49.630 -49.630 -49.630 - -

Rezerve -12.860.974 32.938.245 -7.284.478 - -

Zadržani dobički -37.506.904 -45.654.340 -36.892.866 - -

Kapital večinskih lastnikov -28.801.751 8.850.032 -22.611.217 - -

Kapital manjšinskih lastnikov 40.720.771 41.491.566 38.312.726 98 106

Kapital 11.919.020 50.341.598 15.701.509 24 76

Dolgoročna posojila 555.229.258 323.255.149 559.645.664 172 99

Druge dolgoročne finančne obveznosti 4.119 0 4.119 - 100

Dolgoročne poslovne obveznosti 526.357 2.083.110 340.254 25 155

Dolgoročne rezervacije 9.962.816 9.499.429 9.445.555 105 105

Obveznosti za odložene davke 2.717.649 0 1.286.490 - 211

Dolgoročne obveznosti 568.440.199 334.837.688 570.722.082 170 100

Prekoračitve na računu 1.468.289 5.436.508 1.497.004 27 98

Kratkoročna posojila 214.421.499 423.385.387 219.279.356 51 98

Druge kratkoročne finančne obveznosti in izvedeni 
finančni instrumenti 26.126.714 89.315.250 25.368.026 29 103

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti 93.068.250 103.972.259 86.050.729 90 108

Kratkoročni del rezervacij 38.678 161.064 1.302.150 24 3

Kratkoročne obveznosti 335.123.430 622.270.468 333.497.265 54 100

Skupaj obveznosti 903.563.629 957.108.156 904.219.347 94 100

Skupaj kapital in obveznosti 915.482.649 1.007.449.754 919.920.856 91 100 
 
V tabeli 4 so prikazane postavke nerevidiranega izkaza finančnega položaja Skupine Istrabenz na dan 
31.3.3010, 31.3.2009 in 31.12.2009. Bilančna vsota Skupine Istrabenz na dan 31.3.3010 znaša 915,5 
milijona evrov, kar je na nivoju stanja na dan 31.12.2009. V prvih treh mesecih leta 2010 so v bilanci 
stanja nastale naslednje ključne spremembe:  
 

• V nepremičninah, napravah in opremi ima Skupina Istrabenz na dan 31.3.2010 vezanih 405,5 
milijona evrov, kar je 2 odstotka manj kot konec leta 2009. Zmanjšanje je posledica 
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obračunane amortizacije in odprodaj sredstev. V treh mesecih leta 2010 so družbe v Skupini 
Istrabenz v nakup nepremičnin, naprav in opreme investirale 3,0 milijona evrov. 

• Naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva so se zmanjšala zaradi obračunane 
amortizacije in prodaje naložbenih nepremičnin v turistični dejavnosti. 

• Druge finančne naložbe so se v prvih treh mesecih poslovnega leta 2010 zmanjšale za 9 
odstotkov.  

• Zaloge so se v obdobju januar – marec 2010 zmanjšale za 5 odstotkov, poslovne terjatve pa 
so se v tem obdobju povečale za 9 odstotkov. 

• Skupina Istrabenz je na dan 31.3.2010 razpolagala z denarjem in denarnimi ustrezniki v višini 
54,0 milijona evrov. V letu 2010 so se denarna sredstva Skupine Istrabenz povečala za 3,9 
milijona evrov. 

• Celotni kapital Skupine Istrabenz je na dan 31.3.2010 znašal 11,9 milijona evrov, od česar 
40,7 milijona evrov pripada manjšinskim lastnikom, kapital večinskega lastnika pa je negativen 
v višini 28,8 milijona evrov. Padec lastnega kapitala Skupine Istrabenz (kapital večinskega 
lastnika) v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 je poleg obračunane izgube posledica 
učinka padca vrednosti srbskega dinarja, ki vpliva na prevedbeno rezervo. 

• Finančne obveznosti Skupine Istrabenz so na dan 31.3.2010 znašale 797,2 milijona evrov, kar 
je odstotek manj kot na dan 31.12.2009.  
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Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz 
 
Tabela 5: Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega izida Skupine Istrabenz 
 
Zneski v €
IZKAZ FINANČNEGA IZIDA

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 31.03.2009

Finančni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.734.389 -35.845.955

Prilagoditve za:

Amortizacija 10.245.162 10.791.113

Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme 33.586 24.373

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih 
nepremičnin -3.484.449 -156.324

Odprava slabega imena -3.590 -102.577

Odprava odpisov in odpisi do lgov -4.451 -48.098

Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih 
nepremičnin 122.403 32.825

Nedenarni odhodki 73.336 4.145

Finančni prihodki -1.286.793 -5.509.160

Finančni odhodki 10.847.360 42.094.792

Pripoznani rezultat pridruženih družb po kapitalski metodi -238.330 157.343

Davek iz dobička 1.842.621 2.288.526

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki 19.881.244 13.731.003

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev -13.372.871 17.928.660

Sprememba zalog 1.844.336 3.913.577

Sprememba poslovnih obveznosti 4.831.577 -28.111.775

Sprememba rezervacij -746.211 -882.604

Plačani davek iz dobička -2.190.980 2.265.778

Denarna sredstva iz poslovanja 10.247.096 8.844.638

Finančni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 390.711 2.907.817

Prejete dividende 42 993.028

Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev 3.609.087 7.951.779

Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin 816.441 20.519

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 3.436.768 87.986.217

Prejemki od zmanjšanja danih posojil 2.656.291 18.062.999

Prejemki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov 1.760.340 1.098.998

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev -2.951.982 -5.096.928

Izdatki za nakup naložbenih nepremičnin 0 -34.431

Izdatki za nakup drugih finančnih naložb -220.417 -215.884

Izdatki za povečanje danih posoj il -105.590 -111.667

Izdatki iz poravnave izvedenih finančnih instrumentov -1.523.188 0

Denarna sredstva iz naložbenja 7.868.503 113.562.447

Finančni tokovi pri financiranju

Plačane obresti -6.200.272 -17.955.046

Izdatki za vrač ilo dolgoročnih posoj il -851.976 -12.756.650

Izdatki za vrač ilo kratkoročnih posojil -37.401.421 -96.549.198

Prejemki pri prejetih dolgoročnih posojilih 7.059.075 0

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 22.662.363 5.272.912

Tečajne razlike 406.561 283.515

Sprememba kapitala 0 4.621

Izplačane dividende 140.234 -3.663

Denarna sredstva iz financiranja -14.185.437 -121.703.509

Začetno stanje denarnih sredtev in njihovih ustreznikov 50.140.387 29.274.206

Finančni izid v obdobju 3.930.161 703.577

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 54.070.548 29.977.783  
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Nerevidirani izkaz gibanja kapitala v Skupini Istrabenz 
 

Nerevidirani izkaz gibanja kapitala v Skupini Istrabenz za leto 2010 
 
Tabela 6: Nerevidirani izkaz gibanja kapitala v Skupini Istrabenz za leto 2010 

Zneski v €
POJAVI V KAPITALU

OSNOVNI 
KAPITAL

LASTNI 
DELEŽI

REZERVE ZA 
LASTNE DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

PREVREDNOTOV
ALNE REZERVE

PREVEDBENI 
POPRAVEK 
KAPITALA

ZADRŽANI 
DOBIČKI

KAPITAL 
VEČINSKEGA 

LASTNIKA

KAPITAL 
MANJŠINSKIH 

LASTNIKOV

SKUPAJ 
KAPITAL

Stanje 01.01.2010 21.615.757 -49.630 49.630 3.811.083 509.813 -11.655.004 -36.892.866 -22.611.217 38.312.726 15.701.509

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 -674.513 -674.513 2.408.900 1.734.387

Drugi vseobsegajoči dobiček(izguba)

Tečajne razlike 0 0 0 0 0 -4.020.455 0 -4.020.455 0 -4.020.455

Prevrednotenje nepremičnin, naprav in opreme 0 0 0 0 -4.684 0 0 -4.684 -247 -4.931

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 0 -1.465.706 0 0 0 -1.465.706 0 -1.465.706

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo pripoznane v 
IPI

0 0 0 -53.244 0 0 0 -53.244 0 -53.244

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 -1.518.950 -4.684 -4.020.455 0 -5.544.089 -247 -5.544.336

Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje 0 0 0 -1.518.950 -4.684 -4.020.455 -674.513 -6.218.602 2.408.653 -3.809.949

Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu    

Izplačilo (obračun) dividend in nagrad 0 0 0 0 0 0 -6.868 -6.868 -293 -7.161

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Odprodaja naložb v odvisna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 -315 -315

Druge odprave sestavin kapitala 0
0 0 0 -32.407 0 67.343 34.936 0 34.936

Stanje 31.03.2010 21.615.757 -49.630 49.630 2.292.133 472.722 -15.675.459 -37.506.904 -28.801.751 40.720.771 11.919.020
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Nerevidirani izkaz gibanja kapitala v Skupini Istrabenz za leto 2009 
 
Tabela 7: Nerevidirani izkaz gibanja kapitala v Skupini Istrabenz za leto 2009 
 
Zneski v €
POJAVI V KAPITALU

OSNOVNI 
KAPITAL

LASTNI 
DELEŽI

KAPITALSKE 
REZERVE

ZAKONSKE 
REZERVE

REZERVE ZA 
LASTNE DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

PREVREDNOTOV
ALNE REZERVE

PREVEDBENI 
POPRAVEK 
KAPITALA

ZADRŽANI 
DOBIČKI

KAPITAL 
VEČINSKEGA 

LASTNIKA

KAPITAL 
MANJŠINSKIH 

LASTNIKOV

SKUPAJ 
KAPITAL

Stanje 01.01.2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.444.706 658.013 -6.122.889 -7.609.733 56.516.099 37.923.061 94.439.160

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.929.724 -37.929.724 2.083.767 -35.845.957

Drugi vseobsegajoči dobiček(izguba)

Tečajne razlike 0
0 0 0 0 17.732 0 -4.391.685 0 -4.373.954 0 -4.373.954

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 0 0 0 -7.605.334 0 0 0 -7.605.334 -8.599 -7.613.933

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo pripoznane v 
IPI

0 0 0 0 0 2.394.403 0 0 0 2.394.403 0 2.394.403

Skupaj drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 0 -5.193.199 0 -4.391.685 0 -9.584.885 -8.599 -9.593.483

Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje 0 0 0 0 0 -5.193.199 0 -4.391.685 -37.929.724 -47.514.609 2.075.168 -45.439.440

Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu    

Vnos zneska neizplačanih dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 4.621 4.621 0 4.621

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Druga povečanja sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.049 -41.049 1.578.879 1.537.830

Druge odprave sestavin kapitala 0 0 0 0 0 0 -36.576 0 -78.455 -115.031 -85.541 -200.572

Stanje 31.03.2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -7.637.905 621.437 -10.514.574 -45.654.340 8.850.032 41.491.566 50.341.598  
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 Poslovanje posameznih naložbenih področij v Skupini Istrabenz 
 
 
Področje Prehrana 
 
Tabela 8: Glavni pokazatelji poslovanja za področje Prehrana 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 69.170.686 75.829.089 91
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 7.000.412 1.028.870 680

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 12.321.948 6.741.014 183
Čisti poslovni izid 2.465.546 -5.635.746 -

Neto poslovna sredstva 364.496.682 388.819.517 94
Kapital 189.227.937 192.251.496 98

Finančni dolg 172.382.559 193.645.452 89  
 
Skupina Droga Kolinska je v letu 2010 dosegla 9 odstotkov nižje prihodke od prodaje kot v enakem 
obdobju lanskega leta. Znižanje je posledica odprodaje strateških programov, zmanjšanja prodaje 
nekaterih strateških programov (kave in pijač) ter učinkov povezanih s padcem vrednosti srbskega 
dinarja.  
 
V prvem četrtletju leta 2010 so bile cene pomembnejših surovin in embalaže nižje od lanskih. Nižji od 
lanskih so tudi stroški dela in storitev. Opisani prihranki so prispevali k rasti poslovnega izida iz 
poslovanja, ki je znašal 7,0 milijona evrov. 
  
Izid financiranja so poleg stroškov obresti bremenile tudi tečajne razlike zaradi srbskega dinarja. Kljub 
temu je Skupina Droga Kolinska v prvem četrtletju poslovala z dobičkom v višini 2,5 milijona evrov. 
 

Področje Turizem 
 
Tabela 9: Glavni pokazatelji poslovanja za področje Turizem 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 6.741.147 7.439.969 91

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) -604.600 -3.923.656 15

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 1.636.092 -1.631.872 -

Čisti poslovni izid -1.662.015 -5.395.958 31

Neto poslovna sredstva 180.965.225 188.363.191 96

Kapital 85.845.188 76.067.869 113
Finančni dolg 90.308.661 107.332.269 84  
 
V letu 2010 se v turistični dejavnosti kaže, da se bodo pogoji poslovanja v letošnjem letu še zaostrili. 
Kupna moč še nadalje upada, potrošniki so v negotovosti zaradi nejasnih predstav o prihodnosti. 
Gostje postajajo cenovno vse bolj občutljivi in manj porabijo za izvenpenzionske storitve.  
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V obdobju januar – marec 2010 je bilo na lokaciji Portorož zabeleženih 117 tisoč nočitev, kar je 21 
odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Padec je v veliki meri posledica zaprtja hotela Krka v 
Strunjanu, z njegovo izločitvijo je bilo število nočitev za 4 odstotke nižje. Skupina Istrabenz Turizem je 
v tem obdobju realizirala 52.903 nočitev (vključene so tudi nočitve v hotelu Kempinski Palace), kar je 
2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.  
 
Destinacija Opatija v prvih treh mesecih leta 2010 beleži 8-odstotno rast števila nočitev (realiziranih je 
bilo 109 tisoč nočitev), medtem ko je družba Grand Hotel Adriatic realizirala 17.720 nočitev, kar je 7 
odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. 
 
V Postojnski jami in Predjamskem gradu je bilo zabeleženih 40.105 obiskovalcev ali 22 odstotkov manj 
kot v enakem obdobju lani. 
 
Čisti prihodki od prodaje so v obdobju januar – marec 2010 9 odstotkov nižji kot v enakem obdobju 
leta 2009. Poleg manjšega obiska so na padec vplivale nižje prodajne cene namestitev ter manjši 
obseg prodaje drugih programov. Družba Istrabenz Turizem je v tem obdobju dosegla 3,4 milijona 
evrov dobičkov od prodaje naložbenih nepremičnin, kar je vplivalo na izboljšanje poslovnih rezultatov. 
Brez navedene prodaje bi bili rezultati poslovanja na nivoju iz lanskega leta.  
 
Pred začetkom glavne turistične sezone je položaj na trgu še negotov. Potek sezone in cenovna 
politika bosta poleg povpraševanja odvisna tudi od razpleta krize v Grčiji, ki predstavlja eno 
pomembnejših počitniških destinacij v Sredozemlju. 
 
V skladu s procesom dezinvestiranja družbe Istrabenz Turizem, d.d., in Skupine Istrabenz je družba 
Istrabenz Turizem v začetku februarja 2010 objavila tri pozive za javno zbiranje pisnih ponudb, in sicer 
za nakup 100-odstotnega deleža družbe Istrabenz hoteli Portorož, hotelirstvo in turizem, d.o.o., za 
nakup 100-odstotnega deleža družbe Grand Hotel Adriatic d.d., Opatija, Republika Hrvaška ter za 
nakup 100-odstotnega deleža družbe Turizem Kras, destinacijski management, d.d. Postopki zbiranja 
ponudb še niso zaključeni. 
 
Nad družbo Istrabenz Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., je bil v začetku meseca 
marca 2010 uveden stečajni postopek. Predlog za začetek stečajnega postopka je vložila družba 
Istrabenz Marina Invest zaradi nastopa insolventnosti družbe. 
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Področje Energetika 
 
Na področju Energetike poslujejo družbe iz plinske dejavnosti, dejavnosti energetskih sistemov ter 
pretovora in skladiščenja naftnih derivatov. 
 
 
Plinska dejavnost 
 
Tabela 10: Glavni pokazatelji poslovanja za plinsko dejavnost 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 28.305.822 30.329.563 93

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 4.345.448 5.045.032 86

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 5.587.546 6.257.752 89

Čisti poslovni izid 3.193.891 3.597.346 89

Neto poslovna sredstva 77.174.079 72.012.002 107

Kapital 42.927.752 39.882.552 108
Finančni dolg 33.542.741 31.520.173 106  
 
V plinski dejavnosti se nadaljuje uspešno poslovanje. Rezultati sicer zaostajajo za doseženimi v letu 
2009, vendar so skladni z načrti za leto 2010.  
 
Prodaja utekočinjenega naftnega plina (UNP) je v letu 2010 za 3 odstotkov nižja kot v letu 2009, 
prodaja zemeljskega plina (ZP) pa za odstotek presega lanskoletno. Pozitivno preseneča prodaja 
tehničnih plinov, kjer so količine 20 odstotkov višje od lanskih.  
 
V Bosni in Hercegovini družba uvaja standarde za ustrezni nadzor izvajanja poslovnih procesov. Poleg 
tega je trg UNP zelo razdrobljen. Na hrvaškem trgu v letu 2010 poslovanje presega lanskoletno in 
načrtovano. 
 
 
Energetski sistemi 
 
V juliju 2006 je holdinška družba Istrabenz, d.d., prodala 49,95-odstotni delež krovne družbe na 
področju energetskih sistemov družbi Gorenje, d.d. Ob prodaji sta se partnerja dogovorila za 
sorazmerno konsolidacijo rezultatov področja energetskih sistemov, kar pomeni, da Skupina Istrabenz 
v svoje računovodske izkaze vključuje 50 odstotkov prikazanih rezultatov skupine Istrabenz Gorenje. 
 
Rast prihodkov od prodaje in dobrih rezultatov poslovanja je posledica izrednega poslovanja na 
področju trgovanja in prodaje električne energije. V letu 2010 prodaja električne energije še naprej 
raste. Na tujih trgih se povečujejo količine prodane električne energije tudi na račun širitve v nove 
države, ki jih pokrivajo z novo ustanovljenimi odvisnimi družbami. S prisotnostjo na več trgih uspe 
družba bolje izravnavati ponudbo in povpraševanje in na ta račun dosega ugodne poslovne rezultate. 
Proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah v Bosni in Hercegovini v letu 2010 kljub 
nekaterim tehničnim težavam dosega rekordne količine.  
 
Pri proizvodnji in trgovanju z obnovljivo biomaso (OBM) je imela poleg krize velik vpliv tudi dolga 
zima, zaradi česar je bilo težko zagotoviti zadostne količine primerne surovine. Lastna proizvodnja in 
odkup od pogodbenih proizvajalcev tako nista uspela zadostiti povpraševanju na trgu, so pa bile zaradi 
okoliščin ugodne prodajne cene.  
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Tabela 11: Glavni pokazatelji poslovanja za dejavnost energetskih sistemov 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 81.088.935 63.859.924 127

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 1.470.712 908.650 162

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 1.884.950 1.095.106 172

Čisti poslovni izid 1.543.598 2.346.891 66

Neto poslovna sredstva 56.743.370 49.712.671 114

Kapital 16.678.954 15.746.441 106
Finančni dolg 39.919.331 33.834.788 118  
 
Na področju inženiringa družbe sodelujejo na razpisih za pridobitev projektov. Njihovo število se je v 
letu 2010 povečalo, kar povečuje obete za njihovo pozitivno delovanje. 
 
 
 
Pretovor in skladiščenje  
 
Tabela 12: Glavni pokazatelji poslovanja za dejavnost pretovora in skladiščenja 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 
31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 3.427.055 3.528.793 97

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 2.004.791 1.933.745 104

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 2.616.021 2.639.880 99

Čisti poslovni izid 1.507.704 1.366.932 110

Neto poslovna sredstva 39.920.864 42.771.057 93

Kapital 23.734.481 24.622.531 96
Finančni dolg 15.821.559 17.726.826 89  
 
Družba Instalacija, d.o.o., je v letu 2010 pretovorila manj naftnih derivatov kot v preteklem letu. To je 
posledica krize ter neugodne cenovne politike, zaradi katere upada prodaja prevoznikom v tranzitu. 
Kljub vsemu so rezultati poslovanja presegli lanskoletne in načrtovane.  
 
Družba Instalacija, d.o.o., je v letu 2009 z Zavodom za obvezne rezerve podpisala pogodbo o najemu 
rezervoarskih kapacitet velikosti 50 tisoč m3, na podlagi katere so stekle aktivnosti za izgradnjo 
ustreznih rezervoarjev. Ti bodo v uporabo predani v letu 2011, rezervoarske kapacitete družbe pa se 
bodo s to investicijo povečale na 483 tisoč m3. Izdelava projektne dokumentacije poteka skladno z 
načrti.   
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Področje Informacijske tehnologije 
 
Tabela 13: Glavni pokazatelji poslovanja za področje informacijskih tehnologij 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 

31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 4.952.242 5.893.898 84

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) -4.550 81.563 -

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 548.327 783.530 70

Čisti poslovni izid -98.320 -105.267 93

Neto poslovna sredstva 20.913.991 25.638.145 82

Kapital 11.738.977 15.131.106 78
Finančni dolg 8.732.968 10.157.465 86  
 
Skupina Actual v letu 2010 še ni uspela zajeziti upada obsega prodaje. To velja predvsem za družbo 
SIMT, d.o.o., ki se ukvarja s prodajo rešitev za shranjevanje podatkov.  
 
Družbe se padcu povpraševanja prilagajajo z zmanjševanjem stroškov poslovanja, predvsem stroškov 
storitev in dela. Prav tako potekajo aktivnosti za pridobitev novih projektov na trgu in za ustrezno 
prilagoditev ponudbe storitev glede na tržne potenciale. Rezultati poslovanja so tako na nivoju 
lanskoletnih in nekoliko nad načrtovanimi. 
 
 

Področje Druge naložbe 
 
Na področje Drugih naložb uvrščamo podjetje Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o.  
 
Tabela 14: Glavni pokazatelji poslovanja za družbo Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. 
 
Zneski v €                                                                     REALIZACIJA 

OD 01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 
31.03.2009

INDEKS 01-
03.2010 / 01-

03.2009

Prihodki od prodaje 207.628 169.039 123
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 13.444 -9.658 -

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 16.880 -5.733 -
Čisti poslovni izid 66.626 67.870 98

Neto poslovna sredstva 5.474.655 6.437.560 85
Kapital 1.488.225 1.483.287 100

Finančni dolg 3.351.661 4.264.068 79  
 
Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o., je v letu 2009 podpisala in v letu 2010 podaljšala dogovor s Skladom 
Republike Srbije za razvoj, ki predvideva subvencioniranje obrestne mere za nakup vozil, ki jih izdeluje 
Zastava. Na podlagi dogovora se prodaja družbe povečuje, vendar ne dosega načrtovane.  
 
Finančni rezultati družbe ostajajo ugodni, vendar na izkazan dobiček pozitivno vplivajo tečajne razlike 
zaradi padca vrednosti srbskega dinarja, ki pa na drugi strani zmanjšujejo kapital družbe, izkazan v 
evrih. 
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Pridružene družbe 
 
Kot naložbe v pridružene družbe se vodijo naložbe v družbe Adriafin, d.o.o., IP Obala, d.o.o., in Simt 
Cardinfo, d.o.o. 
 
Za obdobje januar – marec 2010 je v izkazu poslovnega izida Skupine Istrabenz pripoznani rezultat 
pridruženih družb v znesku 238 tisoč evrov, ki je posledica rezultatov pridruženih družb v tem obdobju 
ter učinka odprodaje deleža v družbi Logina, d.o.o.  
 
Holdinška družba Istrabenz, d.d., je v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja in poslovnim 
načrtom za leto 2010 konec marca prodala 43,78-odstotni poslovni delež v družbi Logina, d.o.o. 
 
 

Poslovanje holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 
2010  
 
 
V poslovanje Skupine Istrabenz je vključeno tudi poslovanje holdinške družbe Istrabenz, d.d. Poročilo 
o Poslovanju holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2010 je bilo dne 26.4.2010 
objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) 
http://seonet.ljse.si/default_sl.aspx?doc=SEARCH&doc_id=40763, dostopno pa je tudi na spletni 
strani družbe www.istrabenz.si. 
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Izjava uprave 
 
Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., ki jo sestavljata mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave, in 
mag. Rudi Grbec, član uprave, izjavlja, po njenem najboljšem vedenju: 
 

• da je nerevidirano računovodsko poročilo Skupine Istrabenz za prvo četrtletje leta 2010 
sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ob predpostavki 
delujočega podjetja matične družbe Istrabenz, d.d., in da daje resničen in pošten prikaz 
sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Skupine Istrabenz.  

 
 
Koper, 20.5.2010 

 
 

mag. Rudi Grbec       mag. Tomaž Berločnik  
 član uprave        predsednik uprave                                   
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Vpogled v četrtletno poročilo 
 
Vpogled v četrtletno poročilo Skupine Istrabenz je vsem zainteresiranim omogočen na sedežu 
holdinške družbe Istrabenz, d.d., Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delavnik med 9. in 14. uro, 
na vpogled pa je tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz (www.istrabenz.si). 
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