Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2021
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja čiste
prihodke od prodaje matične družbe in ladijski pretovor za obdobje januar – december 2021.
Luka Koper, d. d. je v letu 2021 po nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila čiste prihodke od
prodaje v višini 224,6 milijona evrov, kar je za devet odstotkov več kot v letu 2020.
V letu 2021 je bilo občutiti postopno okrevanje svetovnega gospodarstva in krepitev gospodarske
aktivnosti v mednarodnem okolju, kar je vplivalo tudi na poslovne rezultate družbe. Ladijski pretovor
je do konca leta 2021 dosegel 20,8 milijona ton, kar je 7 odstotkov več od doseženega v letu 2020.
Izpostaviti velja višji pretovor obeh strateških blagovnih skupin, kontejnerjev in avtomobilov, ter višji
pretovor sipkih in razsutih tovorov glede na leto 2020, ki je bil dosežen kljub zaostrenemu poslovnemu
okolju. Na segmentu kontejnerjev je bil z več kot 997 tisoč pretovorjenimi kontejnerskimi enotami
(TEU) dosežen zgodovinski rekord. Poleg vpliva in posledic pandemije je bila situacija v letu 2021 na
avtomobilskem trgu nestabilna tudi zaradi pomanjkanja avtomobilskih polprevodnikov in ostalih
komponent, kar povzroča občasne zastoje v proizvodnji avtomobilov. Na blagovni skupini generalni
tovori smo bili v letu 2021 priča povečanju klasičnega ladijskega pretovora in upadu na segmentu
polnjenja in praznjenja kontejnerjev. Na pretovor tekočih tovorov je v lanskem letu vplivala zaustavitev
letalskega potniškega prometa in manjši obseg pretovora naftnih derivatov kot posledica pandemije.
Na pretovor sipkih in razsutih tovorov pa je vplivala vseevropska zelena politika, ki stremi k
drastičnemu zmanjšanju ogljičnega odtisa oziroma k izpustov CO2, kar vpliva na zmanjševanje
pretovora termalnega premoga.

Skupaj čisti prihodki od prodaje
družbe Luka Koper, d.d.
(v 000 EUR)
*nedokončni in nerevidirani podatki

jan – dec 2021

jan – dec 2020

Indeks 21/20

224.652*

206.039

109

Ladijski pretovor (v ton)
Generalni tovori
Kontejnerji
Avtomobili
Tekoči tovori
Sipki in razsuti tovori
Skupaj

jan – dec 2021

jan – dec 2020

Indeks 21/20

1.126.786
9.703.404
1.094.326
3.331.065
5.565.585
20.821.166

945.807
9.268.847
998.201
3.323.068
4.987.215
19.523.137

119
105
110
100
112
107

Ladijski pretovor (v kosih)
Kontejnerji (TEU)
Avtomobili (kos)

jan – dec 2021

jan – dec 2020

Indeks 21/20

997.574
656.477

945.009
617.157

106
106
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