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POJASNILA K POVZETKU REVIDIRANEGA LETNEGA PORO�ILA ZA LETO 

2004 

 
 

UVODNA POJASNILA 
 
Skladno z  ZTVP – 1  in Pravili ljubljanske borze, d.d., objavljamo povzetek revidiranih 
nekonsolidiranih ra�unovodskih izkazov družbe Kompas Mejni turisti�ni servis d.d., 
Pražakova 4,  Ljubljana s pojasnili. 
 
Ra�unovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 
Slovenskimi ra�unovodskimi standardi. 
 
V skladu s sprejetim sklepom 17. skupš�ine delni�arjev z dne 22.06.2004, je revizijo 
poslovanja in ra�unovodskih izkazov za leto 2004 opravila revizijska družba Deloitte 
&Touche, revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.  
 
Pooblaš�eni revizor je izdal pritrdilno mnenje k letnemu poro�ilu družbe Kompas MTS d.d za 
leto 2004, ki ga je družba prejela 31.3.2005.  
 
Nadzorni svet družbe je dne 19.4.2005 na svoji 20. redni seji potrdil letno poro�ilo za leto 
2004.  
 
Celotno revidirano letno poro�ilo je na vpogled na sedežu družbe Kompas MTS d.d., 
Pražakova 4, Ljubljana,  vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro. 
 
V skladu s 55. �lenom ZGD bo revidirano letno poro�ilo družbe za leto 2004, skupaj z 
mnenjem pooblaš�enega revizorja, posredovano Agenciji RS za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) najkasneje do 31.8.2005. Podatki, posredovani AJPES-u, bodo enaki 
podatkom v letnem poro�ilu družbe.   
 
Prospekt družbe Kompas MTS d.d. je objavljen na spletni strani družbe. Pomembnejše 
spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu, družba sproti objavlja v sistemu 
elektronskega obveš�anja Ljubljanske borze SEOnet. 
 
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2004 
 

- Vstop Slovenije v Evropsko unijo. Z datumom vstopa je prišlo do umika carinske 
službe z mejnih prehodov z državami EU, zaradi �esar je bila družba prisiljena ukiniti  
vrsto komercialnih dejavnosti, vezanih na pretok potnikov in blaga preko državne 
meje. 

- Pove�anje policijskega nadzora nad potniškim prometom po 1.5.2004 na notranjih 
mejah Slovenije s �lanicami EU (uveljavljanje Schengenskega mejnega režima na 
meji s Hrvaško).  

- Delna ohranitev carinskih omejitev za potnike pri vstopu v druge države EU. Navkljub 
pri�akovanemu sproš�enemu uvozu alkoholnih pija�, toba�nih izdelkov, cigar in 
cigaret do 800 kom, ki velja za blago kupljeno znotraj EU, je Avstrija presenetljivo 
zadržala v veljavi omejitev vnosa na 25 cigaret za avstrijske rezidente ter 200 cigaret 
za vse potnike, ki tranzitirajo Avstrijo.  
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- Pove�anje trošarin za toba�ne artikle. 
- Ukinitev proste carinske prodaje na hrvaški in madžarski meji, zaradi �esar je bilo 

potrebno preoblikovati štiri proste carinske prodajalne (PCP) v trgovine s polno 
obdav�itvijo (KS). 

- Zamenjava uprave družbe. Dne 25.10.2004 je nadzorni svet na svoji 14. seji iz 
ekonomsko - poslovnih razlogov z dnem 26.10.2004 odpoklical direktorico družbe 
Kompas MTS go. Veroniko Šketa. Nadzorni svet je v iskanju poti za izboljšanje 
poslovnega rezultata za novega direktorja imenoval g. Roberta Lavri�a. 

- Sprememba nadzornega sveta. Na podlagi odstopnih izjav �lanov nadzornega sveta 
Dimitrija Marjanovi�a in Mirjane Kopor�i� Velji�, so delni�arji na svoji redni 17. 
skupš�ini za nova �lana nadzornega sveta imenovali  mag. Tadeja Tufka in mag. Sama 
Javornika, in sicer za obdobje od 22.6.2004 do izteka mandata ostalim �lanom 
nadzornega sveta družbe. 

- Odkup deleža v objektu PCP na MMP Dragonja od Emone Obale d.d.. Z dnem  
7.5.2004  je objekt za�el  s poslovanjem kot KS Dragonja.  

- Sklenitev poravnave z družbo Emona Obala d.d. v zvezi z izpla�ilom dolgoro�ne 
finan�ne obveznosti, ki jo je Kompas MTS izkazoval do družbe Emona Obala. 
Izpla�ilo obveznosti, ki je bila v poslovnih knjigah Kompas MTS izkazana v višini 
1.340.013 tiso� SIT je bilo sporno in je bilo predmet arbitražnega postopka. Na 
podlagi sklenjenega dogovora se je družba Kompas MTS zavezala družbi Emona 
povrniti sredstva v višini 425.000 tiso� SIT. Z izpla�ilom navedenega zneska bo 
arbitražni postopek zaklju�en.  

- Slabitev vrednosti zgradb, opreme in zemljiš�. 
- Zmanjšanje števila zaposlenih za 12%. Zmanjšanje gre predvsem na ra�un prenehanja 

opravljanja mejnoturisti�nih opravil na mejnih prehodih z državami �lanicami EU. 
Dodatno se je število zaposlenih znižalo v drugi polovici poslovnega leta na podlagi 
sporazumnih prekinitev delovnih razmerij.  

- Prenehanje opravljanja dejavnosti na lokacijah, ki ne zagotavljajo bodo�ega 
pozitivnega poslovanja (KS Hodoš, MTO Starod, MTO Vrtojba, MTO Podrožca) 

- Uspešna izvedba 17. skupš�ine delni�arjev Kompas MTS d.d.. 
 
 
NAGOVOR DIREKTORJA 
 
Vklju�itev Slovenije v Evropsko unijo predstavlja za Kompas MTS veliko prelomnico. Z 
dnem �lanstva je bila na mejah s �lanicami EU odpravljena carinska mejna kontrola, zaradi 
�esar smo prenehali opravljati vrsto mejnih opravil, vezanih na pretok blaga preko državne 
meje.  Z vstopom v EU smo bili hkrati prisiljeni preoblikovati štiri prostocarinske prodajalne 
na mejnih prehodih z Madžarsko in Hrvaško v trgovine z obi�ajno obdav�itvijo. Zaradi 
navedenih sprememb poslovanje družbe ni povsem primerljivo s poslovanjem v preteklih 
letih.  
 
S celotno trgovinsko dejavnostjo je družba v letu 2004 ustvarila 11.421 mio SIT �istih 
prihodkov od prodaje, kar je 15,3% ve� kot v letu poprej. Pove�anje prihodkov je v veliki 
meri  posledica novega na�ina evidentiranja prodaje, deloma pa tudi poslovanja nove trgovine 
na mejnem prehodu Dragonja. V letu 2004 se je obdav�itev trošarinskih izdelkov ponovno 
pove�ala, kar je negativno vplivalo na prodajo tovrstnih artiklov. 
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Na podro�ju gostinske dejavnosti smo ustvarili �iste prihodke v višini 1.153 mio SIT, kar je 
2,1% manj kot v letu 2003. Kljub zmanjšanju prihodkov smo z ukrepi racionalizacije uspeli 
zmanjšati negativni poslovni izid.  
 
Z mejnimi opravili smo v letu 2004 ustvarili �iste prihodke v skupni višini 566 mio SIT, kar 
je 44,1% manj kot v predhodnem letu. Zmanjšanje obsega poslovanja je bilo pri�akovano, 
zato smo bili v letu  2004 prisiljeni zmanjšati število zaposlenih.  
 
V skladu s slovenskimi ra�unovodskimi standardi smo v letu 2004 preverili ustreznost 
vrednotenja svojih opredmetenih osnovnih sredstev. Na podlagi opravljene cenitve je bilo 
ugotovljeno, da so bile vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile predmet cenitve 
v poslovnih knjigah previsoko ovrednotene, kar je zahtevalo slabitev le-teh v višini 1.363 mio  
SIT. Slabitev, ki je neposredno vplivala na poslovni izid poslovanja, ni imela vpliva na 
denarne tokove družbe.  
 
Konec leta 2004 smo z družbo Emona Obala d.d. sklenili poravnavo v zvezi z izpla�ilom 
dolgoro�ne finan�ne obveznosti iz naslova skupnih vlaganj v proste carinske prodajalne. 
Upoštevajo� ra�unovodsko na�elo previdnosti smo navedeno obveznost v poslovnih knjigah v 
preteklosti izkazovali v višini 1.340 mio  SIT. V skladu s sklenjeno poravnavo bomo do 
konca meseca marca 2005 družbi Emona Obala d.d. poravnali skupni znesek v višini 425 mio 
SIT, s �imer bo arbitražni postopek kon�an. S sklenitvijo poravnave je odpravljen najve�ji del 
spornih obveznosti. 
 
Zaradi slabitve opredmetenih osnovnih sredstev ter z upoštevanjem u�inkov poravnave z 
družbo Emona Obala d.d. smo v  letu 2004 ustvarili negativni poslovni izid v višini 564 mio 
SIT. Brez upoštevanja navedenih izrednih poslovnih dogodkov bi bila izguba bistveno nižja.  
 
V mesecu oktobru 2004 je nadzorni svet zaradi nedoseganja na�rtovanih poslovnih rezultatov  
ter nejasne strategije bodo�ega razvoja družbe sprejel odlo�itev o zamenjavi uprave. 
 
V letu 2005 �akajo družbo novi izzivi, povezani z dolo�itvijo strategije bodo�ega razvoja ter z 
iskanjem poti za izboljšanje poslovnega rezultata. Za obstoje�e dejavnosti pripravljamo 
koncept repozicioniranja, s katerim bomo premostili poslovne probleme ter nejasnost profila 
blagovne znamke, prodajnega programa in cenovne politike. Obenem bo potrebno v družbi 
okrepiti podjetniško razmišljanje, ki bo zagotavljalo stalno iskanje in pridobivanje novih 
poslovnih idej. Z namenom izboljšanja poslovnega rezultata bo potrebno v letu 2005 še 
dodatno okrepiti proces zmanjševanja stroškov. 
 
V projekt izdelave strategije družbe smo vklju�ili mednarodno svetovalno hišo A.T. Kearney. 
Cilj sodelovanja je opredelitev strateških usmeritev in ovrednotenje razvojnih potencialov 
prodaje, stroškov ter organizacijske strukture. V ta namen pripravljamo natan�no analizo 
dosedanjega in bodo�ega poslovanja vseh dejavnosti. Na podlagi navedene analize bo v 
okviru strategije sprejeta odlo�itev o obsegu poslovanja posameznih dejavnosti. 
 
 
ORGANI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŽBE 
 
Uprava družbe je eno�lanska, ki jo predstavlja direktor  
 
Robert Lavri�, univ. dipl. ekon.  
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Poleg direktorja, ki vodi in predstavlja družbo, so v družbi zaposleni tudi delavci s posebnimi 
pooblastili in sicer vodje podružnic, ki vodijo in organizirajo poslovanje podružnic: 
 
- Tatjana Stepan, ekon., vodja podružnice Škofije - Lazaret 
- Danijel Suban, univ. dipl. ekon., vodja podružnice Kozina 
- Nives Rener, univ. dipl. ekon., vodja podružnice Sežana 
- Nataša Kastelic, univ. dipl. ekon., vodja podružnice Vrtojba 
- Marko Breznik , dipl. ekon., vodja podružnice Karavanke 
- Helena Šparovec, posl. sekr., vodja podružnice Ljubelj  
- Barbara Kos, ekon., vodja podružnice Holmec Vi� 
- Milan Gujt, prav., vodja podružnice Šentilj 
- Mateja Ranca, univ. dipl. ekon., vodja podružnice Gornja Radgona 
 
ter pomo�niki direktorja: 
Simon Breceljnik, univ. dipl. ekon.  
pomo�nik direktorja za komercialno podro�je, 
Mateja Forti�, univ. dipl. prav. 
pomo�nica direktorja za pravno -  organizacijsko podro�je in 
Mitja Oberlintner, univ. dipl. ekon. 
pomo�nik direktorja za gospodarsko finan�no podro�je 
 
Nadzorni svet 
 
Predstavniki kapitala: 
Kazimir Živko Pregl, predsednik, univ. dipl. ekon., 
mag. Tadej Tufek 
mag. Samo Javornik in 
Goran Križnar, univ. dipl. ekon..  
 
Predstavnika delavcev: 
Djurica Bogdanov, org. posl. v gost.  in 
Slavica Burjan, kmet. inž. 
 
Organizacijska struktura 
 
Sedež družbe je v Ljubljani, Pražakova 4, poslovne dejavnosti pa družba opravlja v devetih 
podružnicah, ki so organizirane vzdolž celotne slovenske državne meje. Znotraj nekaterih 
podružnic delujejo posamezne delovne enote (DE), v sklopu družbe pa delujeta še DE 
Obrežje in Kompas Shop Pražakova, ki sta organizacijsko vezani na upravo podjetja v 
Ljubljani.  
 
 
DELNICE IN DELNI�ARJI  
 
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.973.005 rednih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 
SIT. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2004 je znašala 3.679,00 SIT. Izra�unana je 
iz razmerja med celotnim kapitalom (vklju�no z ustvarjenim �istim poslovnim izidom v 
poslovnem letu) in skupnim številom delnic. 
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V letu 2004 je bil proces koncentracije lastništva zelo izrazit. Na dan 31.12.2004 je bilo v 
delniški knjigi družbe vpisanih 1.529 delni�arjev, kar je 12,9% manj kot leto poprej. 
Koncentracija lastništva je razvidna tudi iz pove�anja deleža lastništva, ki je v posesti 10 
najve�jih delni�arjev.  Le ti so konec leta posedovali 68,2% celotnega kapitala družbe, kar je 
5,7 odstotne to�ke ve� kot pred letom dni.  
 
 
Deset najve�jih delni�arjev 
Ob nadaljevanju procesa koncentracije lastništva je v letu 2004 prišlo do ve�jih sprememb v 
lastniški sestavi družbe. Upoštevajo� stanje konec leta so v letu 2004 najve� delnic pridobile 
družbe Hotel Slon d.d. (prodaja v letu 2005), Nisa d.d., DZS d.d., IMP �rpalke d.d. ter 
Michanne S.A.H. Luxemburg. Najve� delnic sta odsvojili družbi Okli d.o.o. in Certius Invest 
d.d.. 
 

Zap.št. Delni�ar 
Št. delnic na dan 

31.12.2004 
Delež na dan 
31.12.2004 

Št. delnic na 
dan 31.12.2003 

Delež na dan 
31.12.2003 

1. Triglav Steber I, Delniška ID, d.d. 420.857 14,16% 393.083 13,22% 

2. Kapitalska družba, d.d. 337.367 11,35% 343.824 11,56% 

3. DZS, d.d.  266.155 8,95% 150.000 5,05% 

4. Slovenska odškodninska družba, d.d. 261.917 8,81% 261.917 8,81% 

5. Hotel Slon d.d. 240.256 8,08% 0 0,00% 

6. Nisa d.d. 152.844 5,14% 2.272 0,08% 

7. Zlata Moneta I d.d. 131.724 4,43% 131.724 4,43% 

8. Probanka d.d. 77.529 2,61% 77.529 2,61% 

9. IMP �rpalke, d.d. 70.858 2,38% 0 0,00% 

10. Michanne S.A.H. Luxemburg 68.278 2,30% 0 0,00% 

  SKUPAJ 2.027.785 68,21% 1.360.349 45,76% 

 
Trgovanje z delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev 
 
Z delnicami družbe se trguje v okviru borzne kotacije Ljubljanske borze vrednostnih papirjev 
pod oznako MTSG. Na dan 31.12.2004 je tržna kapitalizacija delnic znašala 4.013.557 tiso� 
SIT, kar je 13,6% ve� kot v istem �asu preteklega leta.  
 
V letu 2004 je bil z delnicami MTSG opravljen promet s 657.817 loti, kar predstavlja 22,1% 
emisije oz. kar je 65,0% ve� kot v letu 2003. Vrednostni promet z delnico je v letu 2004 
znašal 869.758 tiso� SIT, kar je 81,1% ve� kot v letu 2003. Povpre�ni enotni te�aj delnice 
MTSG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v letu 2004 znašal 1.322,18 SIT. 
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Gibanje enotnega te�aja delnice MTSG v letu 2004 
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Vrednost delnice je konec leta znašala 1.350,00 SIT, kar predstavlja letni porast v višini 
13,6%.  
 
Politika izpla�ila dividend  
 
Družba je v preteklih letih izvajala stabilno politiko izpla�ila dividend in namenjala 
dividendam pretežni del ustvarjenega teko�ega dobi�ka v posameznem letu. V zadnjih desetih 
letih je družba za izpla�ilo dividend namenila ve� kot 14.671.233 tiso� SIT. V skladu s 
sklepom 17. skupš�ine z dne 22.6.2004, je bil v letu 2004 za dividende namenjen znesek v 
višini 327.031 tiso� SIT, pri �emer je bruto dividenda na delnico znašala 110 SIT na delnico.  
 
Upoštevajo� obseg in gibanje prostih finan�nih sredstev ter upoštevajo� sredstva, ki bodo 
morebiti potrebna za izvedbo v letu 2005 sprejetih strateških ciljev, uprava ocenjuje, da je v 
tem trenutku potreben odmik od dosedanje prakse, zato ne bo podala predloga za izpla�ilo 
dividend.  
 
Lastne delnice 
 
V letu 2004 družba Kompas MTS ni odkupovala in ni oblikovala rezerv za lastne delnice. Po 
stanju na dan 31.12.2004 družba ne razpolaga z lastnimi delnicami. 
 
Odobreni kapital  
 
Družba nima sprejetega sklepa o odobrenem kapitalu. 
 
Pogojno pove�anje osnovnega kapitala  
 
Družba nima sprejetega sklepa o pogojnem pove�anju osnovnega kapitala.  
 
 
SLABITEV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2004 
 
V skladu z dolo�bami SRS so družbe zavezane k preverjanju pravilnega vrednotenja osnovnih 
sredstev, ki so v poslovnih knjigah prvotno vrednotene po nabavnih oziroma izvirnih 
vrednostih. V kolikor obstoji razlika med dokazano pošteno vrednostjo in njihovo 
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knjigovodsko vrednostjo, je sredstva potrebno praviloma prevrednotiti. V primeru, da je 
nadomestljiva vrednost manjša od knjigovodske vrednosti, se morajo navedena sredstva 
oslabiti. Kot nadomestljiva vrednost se šteje �ista vrednost pri uporabi ali �ista prodajna 
vrednost, odvisno od tega, katera je ve�ja.  
 
Upoštevajo� SRS in Pravilnik o ra�unovodstvu je družba opravila pregled nabavne in sedanje 
vrednosti vseh 64 denar ustvarjajo�ih enot (DUE) po stanju 30.9.2004, pregledala poslovne 
izide za obdobje 2002-2004 ter ocenila bodo�e poslovne možnosti. Na podlagi navedenega je 
bilo ugotovljeno, da je potrebno nadomestljivo vrednost ugotavljati za 17 DUE-jev, v katerih 
poteka poslovanje in za 2 DUE-ja, kjer se trenutno poslovanje ne izvaja. Obenem je družba 
pristopila tudi k ocenjevanju tržne vrednosti za vsa nefunkcionalna zemljiš�a in opremo v 2 
objektih. 
     
Na podlagi opravljenih cenitev tržnih vrednosti in vrednosti pri uporabi, ki jih je opravil za to 
pooblaš�eni cenilec je bilo ugotovljeno, da so nadomestljive vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so bile predmet cenitve, nižje od knjigovodskih vrednosti, zato je bilo potrebno 
skladno s SRS opraviti slabitev osnovnih sredstev pri 19 DUE-jih in nekaterih zemljiš�ih. 
Tako znaša slabitev opredmetenih osnovnih sredstev DUE-jev 1.092.305 tiso� SIT, slabitev 
zemljiš� 266.339 tiso� SIT, slabitev opreme pa 4.780 tiso� SIT. Slabitev opredmetenih 
osnovnih sredstev predstavlja prevrednotovalne odhodke v skupni vrednosti 1.363.424 tiso� 
SIT. 
 
 
POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2004 

V letu 2004 je Kompas MTS realiziral 14.898 mio SIT prihodkov, kar je 10,9% ve� kot v letu 
2003 oziroma 6,4% ve� kot je bilo na�rtovano. 
                                                                                            v 000 SIT 

 Leto 2004 Leto 2003 Indeks 

�isti prihodki od prodaje 13.238.375 12.348.619 107,2 

Sprememba vrednosti zalog -398 -749 53,1 

Drugi poslovni prihodki 75.414 424.314 17,8 

Finan�ni prihodki 1.578.552 654.140 241,3 

Izredni prihodki 6.004 6.108 98,3 

Skupaj prihodki 14.897.946 13.432.432 110,9 

 
�isti prihodki od prodaje so znašali 13.238 mio SIT, kar je 7,2% ve� kot v letu 2003, kar je 
deloma posledica pove�anja prihodkov v KS-ih, ki so bili iz PCP-jev preoblikovani v letu 
2001, deloma pa spremenjenega na�ina evidentiranja prihodkov v štirih KS-ih, ki so bili 
preoblikovani ob vstopu Slovenije v EU. Po novem se kot prihodek evidentira prodajna 
vrednost namesto ustvarjene razlike v ceni. Na rast prihodkov je vplival tudi za�etek 
poslovanja KS Dragonja, ki je do 1.5.2004 kot PCP deloval v okviru Emone Obale in 
katerega 50% lastniški delež je bil ob preoblikovanju odkupljen s strani Kompas MTS. 
Realizirani �isti prihodki od prodaje so bili za 0,9% manjši kot je bilo planirano. 
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Struktura �istih prihodkov od prodaje po dejavnostih v letu 2004 
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8,7%

MTO
4,3%

Ostalo
0,7%

Trgovinska 
dejavnost

86,3%

 
 
Prihodki iz financiranja so v letu 2004 znašali 1.578,6 mio SIT, kar je za 141,3% ve� kot v 
letu 2003. Pove�anje navedenih prihodkov je rezultat sklenjene poravnave z družbo Emona 
Obala, na podlagi katere je Kompas MTS realiziral  prevrednotovalni prihodek v višini 915,0 
mio SIT. Na pove�anje finan�nih prihodkov je vplivala tudi realizacija prevrednotovalnih 
prihodkov v višini 20 mio SIT iz naslova prodaje delnic Kompas Bled ter ustvarjena  
pozitivna razlika v višini 39,6 mio SIT pri pla�ilu dolgoro�ne obveznosti za nepremi�nino v 
Gornji Radgoni.  
 
Drugi poslovni prihodki so v letu 2004 znašali 75,4 mio SIT, kar je za 82,2% manj kot v letu 
2003. Znižanje navedenih prihodkov je posledica prodaje nepotrebnih nepremi�nin ter 
odprave dolgoro�nih rezervacij v letu 2003.  
 
Skupni odhodki družbe v letu 2004 so znašali 15.462,3 mio SIT, kar je 20,3% ve� kot v letu  
2003 oziroma za 12,8% ve� kot je bilo na�rtovano. 
 
                                                                                         v 000 SIT 

 Leto 2004 Leto 2003 Indeks 

Stroški blaga, mater. in storitev 11.188.323 9.532.863 117,4 

Stroški dela 2.339.852 2.605.341 89,8 

Odpisi vrednosti 1.799.426 428.705 419,7 

Drugi poslovni odhodki 81.149 202.981 40,0 

Finan�ni odhodki 41.906 55.009 76,2 

Izredni odhodki 11.651 25.743 45,3 

Skupaj odhodki 15.462.307 12.850.642 120,3 

 
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2004 znašali 11.188,3 mio SIT, kar je 17,4% ve� 
kot v letu 2003 oziroma za 1,1% ve� kot je bilo na�rtovano. Glavni razlog za pove�anje 
navedenih stroškov je odprava konsignacijske prodaje, kot posledica preoblikovanja štirih 
PCP na meji s Hrvaško in Madžarsko ter nakup deleža v PCP Dragonja.  
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Zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, kar je posledica prenehanja opravljanja špedicijskih in z 
njimi povezanih poslov na mejah z državami �lanicami EU, so se stroški dela, ki so v letu 
2004 znašali 2.340,0 mio SIT, zmanjšali za 10,2%. Odpisi vrednosti so v letu 2004 znašali 
1.799,4 mio SIT, kar je 4,2 krat ve� kot v letu 2003. Pove�anje odpisov je posledica 
prevrednotenje zgradb, opreme in zemljiš� v skupni višini 1.363 mio SIT.   
 
Finan�ni odhodki so v letu 2004 znašali 41,9 mio SIT, kar je za 23,8 % manj kot v letu 2003. 
 
V letu 2004 je družba ustvarila �isto izgubo v višini 564,4 mio SIT, kar je v najve�ji meri  
posledica u�inkov prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev.  Primerjava ustvarjenega 
poslovnega izida z na�rtovanim �istim poslovnim izidom za leto 2004 v višini 298,5 mio SIT 
ni realno, saj družba pri planiranju poslovnih rezultatov ni upoštevala u�inkov prevrednotenja 
opredmetenih osnovnih sredstev in možnosti sklenitve poravnave z družbo Emona Obala.  
 
 
 
NA�RT RAZVOJA DRUŽBE KOMPAS MTS, D.D. 
 
Podjetje si je z uspešnimi preteklimi leti poslovanja ustvarilo vrsto prednosti. Dober položaj 
na prodajnih in dobaviteljskih trgih ter ekonomije obsega so dale zelo dobre finan�ne 
rezultate. Posledi�no je okrepilo finan�ne, �loveške in ostale stvarne vire. Tudi bolj 
konzervativno financiranje z velikim lastnim vložkom kapitala in previdna bilan�na politika 
je vodila k oblikovanju velikih skritih rezerv, vplivala na ustalitev gibanja dobi�ka in 
rentabilnost lastnega kapitala ter na ta na�in razmeroma zanesljivo blažila pri�akovane in 
nepri�akovane motnje v poslovanju.  
 
S približevanjem in vstopom Slovenije v EU je podjetje postopoma izgubljalo konkuren�ne 
prednosti. Podjetje še uspeva ohranjati dolo�eno konkuren�no prednost, vendar mu vedno 
ve�je breme predstavlja gostinska dejavnost, temu pa se je pridružila še dejavnost MTO-ja, ki 
je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo zaradi odprave špedicijskih storitev izgubila velik 
del prometa.  
 
Slabši rezultati v trgovski dejavnosti, negativno poslovanje v gostinstvu ter izguba 
precejšnjega dela prometa v MTO dejavnosti so zahtevali jasno poslovno usmeritev v 
prihodnosti, zato je podjetje v drugi polovici leta 2004 pristopilo k izdelavi strategije. Cilji 
strategije so pove�anje in dolgoro�no zagotavljanje konkuren�nih prednosti podjetja z 
repozicioniranjem poslovnih dejavnosti, pove�anjem produktivnosti dela, iskanjem novih 
poslovnih možnosti in drugimi ukrepi.  
 
Strategija podjetja, pri kateri sodeluje tudi mednarodna svetovalna hiša A.T. Kearney, bo 
zaklju�ena predvidoma sredi leta 2005. 
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2004   
 v 000 SIT 

SREDSTVA 31.12.2004 31.12.2003 

A. STALNA SREDSTVA (I.-III.) 9.926.690  11.578.841  

   I. Neopredmetena dolgoro�.sredstva 25.441  31.667  

      1. Dolgoro�ne premoženjske pravice 25.441  29.372  

      2. Neopredmetena dolgoro�na sredstva v pridobivanju 0  2.295  

  II. Opredmetena osnovna sredstva 9.674.440  11.065.274  

      1. Zemljiš�a in zgradbe 9.070.196  10.399.005  

         a) Zemljiš�a 213.734  516.950  

         b) Zgradbe 8.856.462  9.882.055  

      2. Proizvajalne naprave in stroji 27.357  27.954  

      3. Druge naprave in oprema 531.213  577.058  

      4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 45.674  61.257  

          a) Predujmi za pridobitev opredmet.osnov.sredstev 0  5.358  

          b) Opredmetena osnovna sred. v gradnji in izdelavi 45.674  55.899  

 III. Dolgoro�ne finan�ne naložbe 226.809  481.900  

      1. Druge naložbe v delnice in deleže 25.650  32.160  

      2. Druge dolgoro�ne finan�ne terjatve 201.159  449.740  

        - Dana posojila z odkupom dom.vr.pap. 172.725  424.047  

        - Ostala dolgoro�na dana posoj.drugim 27.063  25.693  

        - Dolgoro�na vpla�ila v rezervni sklad po stan.zakonu 1.371  0 

B. GIBLJIVA SREDSTVA (I.-IV.) 2.863.665  3.676.270  

   I. Zaloge 1.305.950  1.143.495  

      1. Material 18.976  20.066  

      2. Nedokon�ana proizvodnja 87  118  

      3. Proizvodi in trgovsko blago 1.286.887  1.123.311  

 II. Poslovne terjatve 241.429  425.689  

     a) Kratkoro�ne poslovne terjatve 241.429  425.689  

      1. Kratkoro�ne poslovne terjatve do kupcev 125.924  204.015  

      2. Kratkoro�ne poslovne terjatve do drugih 114.350  220.903  

        - Terjatve iz naslova obresti 25.447  66.696  

        - Ostale kratkoro�ne terjatve 88.903  154.207  

      3. Kratkoro�ni dani predujmi in varš�ine 1.155  771  

  III. Kratkoro�ne finan�ne naložbe 1.058.388  1.813.473  

      1. Kratkoro�ne finan�ne naložbe do drugih  1.058.388  1.813.473  

        - Kratkor.finan�ni depoziti in posojila 772.411  1.772.101  

        - Kratkor.del stan.posojil 1.333  1.895  

        - Za prodajo odkup.vrednostni papirji 284.644  39.477  

   IV. Dobroimetje pri bankah, �eki in gotovina 257.898  293.613  

C. Aktivne �asovne razmejitve 4.750  5.937  

�. SREDSTVA (A + B + C) 12.795.105  15.261.048  

D. ZUNAJBILAN�NA SREDSTVA  1.170.712  1.195.519  
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 31.12.2004 31.12.2003 

A. KAPITAL (I.-VI.) 10.937.690  11.840.080  

   I. Vpoklicani kapital 2.973.005  2.973.005  

      1. Osnovni kapital 2.973.005  2.973.005  

  II. Kapitalske rezerve 1.402.577  1.402.577  

 III. Rezerve iz dobi�ka 1.976.365  2.291.785  

      1. Zakonske rezerve 1.786.673  1.786.673  

      2. Rezerve za lastne delnice 0  0  

      3. Druge rezerve iz dobi�ka 189.692 505.112  

 IV. Preneseni �isti poslovni izid 0  0  

 V. �isti poslovni izid poslovnega leta 0 581.790  

 VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 4.585.743  4.590.923  

      1. Splošni prevrednotov.popravek osnov.kapitala 4.557.788  4.557.788  

      2. Posebni prevrednotov.popravek kapitala 27.955  33.135  

          - posebni prev.popr.kapitala iz dolg.finan�nih naložb 27.955  33.135  

B. REZERVACIJE 0  98.626  

      1. Dolgor.rezervacije za velika popravila 0  98.626  

C. FINAN�NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 1.848.821  3.187.803  

      a) Dolgoro�ne finan�ne in poslovne obveznosti 162.948  1.571.288  

          1. Dolgoro�no dobljene vloge pri drugih 162.948  1.502.961  

          2. Dolgoro�ne poslovne obveznosti do drugih 0  68.327  

      b) Kratkoro�ne finan�ne in poslovne obvez.do drugih 1.685.873  1.616.515  

          1. Krat.obveznosti za predujme 14.514  16.026  

          2. Krat.poslov.obvez.do drugih dobaviteljev 1.133.154  1.355.676  

          3. Krat.obvez.do delavcev 154.400  187.837  

          4. Krat.obvez.do držav.in drugih inšt. 49.516  45.401  

          5. Krat.finan�.obveznosti do sovlagateljev 325.000  0  

          6. Druge kratkoro�ne obveznosti 9.289  11.575  

�. PASIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 8.594  134.539  

D. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A do �) 12.795.105  15.261.048  

E. ZUNAJBILAN�NE OBVEZNOSTI 1.170.712  1.195.519  
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I Z K A Z    P O S L O V N E G A    I Z I D A   
za obdobje od 1.januarja do 31.decembra 2004 
                                               v 000 SIT  

 1.1.-31.12.04 1.1.-31.12.03 

1. �ISTI PRIHODKI OD PRODAJE 13.238.375 12.348.619 

   a) na doma�em trgu 13.213.359 12.308.940 

   b) na tujem trgu 25.016 39.679 

2. SPREMEMBA VRED.ZALOG PROIZV.IN NEDOK.PROIZV. -398 -749 

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevred.posl.prih.)  75.414 424.314 

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 11.188.323 9.532.863 

   a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 9.731.767 8.045.011 

   b) stroški materiala 622.442 691.206 

   c) stroški storitev 834.114 796.646 

6. STROŠKI DELA 2.339.852 2.605.341 

   a) stroški pla� 1.599.710 1.823.116 

   b) stroški socialnih zavarovanj  337.720 384.539 

   c) drugi stroški dela 402.422 397.686 

7. ODPISI VREDNOSTI 1.799.426 428.705 

   a) amortizacija 374.241 426.778 

   b) prevred.posl.odh.pri neop.dolg.sred.in opred.osn.sredstvih 1.401.254 1.334 

       - prevred.posl.odh. pri neop.dolg.sred.in opred.OS (cenitev) 1.363.424 0 

       - prevred.posl.odh. pri neop.dolg.sred.in opred.OS ostali 37.830 1.334 

   c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 23.931 593 

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 81.149 202.981 

    - drugi stroški 81.149 202.981 

DOBI�EK / IZGUBA IZ POSLOVANJA -2.095.359 2.294 

9. FINAN�NI PRIHODKI IZ DELEŽEV (s prevrednot.fin.prih.) 115 29 

   a) drugi finan�ni prihodki iz deležev 115 29 

10. FINAN�NI PRIHODKI IZ DOLGORO�NIH TERJATEV 20.489 35.361 

  a) drugi finan. prihodki iz dolgo.terjatev (s prevrednot.finan. prihodki) 20.489 35.361 

11. FINAN�NI PRIHODKI IZ KRATKORO�NIH TERJATEV 1.557.947 618.750 

   a) drugi fin.prihodki iz obresti in kratk.terjatev (s prevred.fin. prihodki) 1.557.947 618.750 

12. FIN. ODHODKI ZA ODPISE DOLG. IN KRATK. FIN. NALOŽB 2.549 5.486 

   a) drugi prevrednotovalni finan�ni odhodki 2.549 5.486 

13. FINAN�NI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZN. 39.357 49.523 

   a) drugi finan�ni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 39.357 49.523 

14. DAVEK IZ DOBI�KA IZ REDNEGA DELOVANJA 0 0 

15. �ISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -558.714 601.425 

16. IZREDNI PRIHODKI 6.004 6.108 

17. IZREDNI ODHODKI 11.651 25.743 

   a) izredni odhodki brez prevrednot. popravka kapitala 11.651 25.743 

18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA -5.647 -19.635 

19. DAVEK OD DOBI�KA 0 0 

21. �ISTI POSLOVNI IZID OBRA�UNSKEGA OBDOBJA -564.361 581.790 
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IZKAZ FINAN�NEGA IZIDA za obdobje 1.1. do 31.12.2004 

         v 000 SIT 
  1.1.-31.12.04 1.1.-31.12.03 

A. FINAN�NI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
a) Pritoki pri poslovanju 13.455.647 13.195.252 
Poslovni prihodki 13.267.687 12.475.825 

Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 6.004 2.882 

Za�etne manj kon�ne poslovne terjatve 180.769 704.099 

Za�etne manj kon�ne aktivne �asovne razmejitve 1.187 12.446 

b) Odtoki pri poslovanju 14.216.214 12.276.426 
Poslovni odhodki brez AM in dolgor.rezervacij 13.609.722 12.341.935 

Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje 11.651 25.743 

Kon�ne manj za�etne zaloge 182.895 -23.458 

Za�etni manj kon�ni poslovni dolgovi 286.001 60.725 

Za�etne manj kon�ne pasivne �asovne razmejitve 125.945 -128.519 

c) Prebitek pritokov pri poslov. (a-b) ali  prebitek odtokov pri posl. (b-a) -760.567 918.826 
B. FINAN�NI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
a) Pritoki pri naložbenju 1.630.794 1.251.832 
Fin.prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednot.) 623.890 628.470 

Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 3.226 

Pobotano zmanjšanje dolg.finan�.naložb (razen za prevrednot.) 6.921 45.344 

Pobotano zmanjšanje kratk. finan�.naložb (razen za prevrednot.) 999.983 574.792 

b) Odtoki pri naložbenju 378.420 268.639 
Pobotano pove�anje neopredmet.dolgor.sred.(razen za prevrednot.) 2.237 16.145 

Pobotano pove�anje opredmet.osnovnih sred.(razen za prevred.in st.vlož.kapit.) 376.183 252.494 

Pobotano pove�anje dolg. fin. naložb (razen za prevrednot) 0 0 

c) Prebitek pritokov pri naložbenju (a-b) ali prebitek odtok. pri naložb (b-a) 1.252.374 983.193 
C. FINAN�NI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
a) Pritoki pri financiranju 415 20.052 
Finan�ni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednot.) 0 20.052 

Pobotano pove�anje kratkoro�.fin.dolgov (razen za prevrednot.) 415 0 

b) Odtoki pri financiranju 527.937 2.034.495 
Finan�ni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednot.) 39.357 49.006 

Zmanjšanje kapitala (brez �iste izguba poslov.leta) 10.275 776.477 

Pobotano zmanjšanje dolg. rezervacij (razen za prevrednot.) 52.524 156.903 

Pobotano zmanjšanje dolg. finan�.dolgov (razen za prevrednot.) 100.000  

Pobotano zmanjšanje kratk. finan�.dolgov (razen za prevrednot.) 0 754.809 

Zmanjš. obvez.do lastnikov iz delitve dobi�ka (izpl. divid.in udeležbe  v dobi�ku) 325.781 297.300 

c) Prebitek pritokov pri finan. (a-b) ali prebitek odtokov pri finan. (b-a) -527.522 -2.014.443 

�. KON�NO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVI 
USTREZNIKOV 257.898 293.613 
Finan�ni izid v obdobju (seštevek Ac,Bc in Cc) -35.715 -112.424 

Za�etno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 293.613 406.037 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2004            v 000 SIT 

 
I. VPOKLICANI 

KAPITAL 
II. KAPITALSKE 

REZERVE III. REZERVE IZ DOBI�KA 
IV.PRENESENI 
�ISTI POSL.IZID 

V. �ISTI POSLOVNI 
IZID POSL.LETA VI. PREVREDNOT.POPRAVKI KAPITALA SKUPAJ 

 1. Osnovni kapital  
1. Zakonske 

rezerve 
2. Rezerve za lastne 

delnice 
3. Druge rez.iz 

dobi�ka 
1. Preneseni �isti 

dobi�ek 2. �isti izguba posl.leta 
1. Splošni prevred.popravek 

kapitala 

2. Posebni 
prevred.popravek 

kapitala  

A. ZA�ETNO STANJE 1.1.2004 2.973.005  1.402.577 1.786.673 0 505.112 581.790 0 4.557.788 33.135 11.840.080 

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 -564.361 0 7.461 -556.900 

d) �isti poslovni izid poslovnega leta             -564.361     -564.361 

f) Pove�anje zaradi okrepitve sredstev                 7.461 7.461 

C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 -315.420 -248.941 564.361 0 0 0 

c) Poravnava izgube iz prenesenega �ist.dobi�ka in iz 
drugih rezerv iz dobi�ka         -315.420 -248.941 564.361     0 

�. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -332.849 0 0 -12.641 -345.490 

a) Zmanjšanje zaradi izpla�ila dividend           -327.031        -327.031 

c) Zmanjšanje zaradi odprave  okrepitve 
dolgoro�.naložb                 -8.184 -8.184 

�) Zmanjšanje zaradi prenosa med prihodke                 -4.457 -4.457 

e) Zmanjšanje zaradi izpla�ila za humanitarne in 
podob. namene           -5.818       -5.818 

D. KON�NO STANJE 31.12.2004 2.973.005 1.402.577 1.786.673 0 189.692 0 0 4.557.788 27.955 10.937.690 

 
 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2003            v 000 SIT 

 
I. VPOKLICANI 

KAPITAL 
II. KAPITALSKE 

REZERVE III. REZERVE IZ DOBI�KA 
IV.PRENESENI 
�ISTI POSL.IZID 

V. �ISTI POSLOVNI 
IZID POSL.LETA VI. PREVREDNOT.POPRAVKI KAPITALA SKUPAJ 

 1. Osnovni kapital  
1. Zakonske 

rezerve 
2. Rezerve za lastne 

delnice 
3. Druge rez.iz 

dobi�ka 
1. Preneseni �isti 

dobi�ek 1. �isti dobi�ek posl.leta 
1. Splošni prevred.popravek 

kapitala 

2. Posebni 
prevred.popravek 

kapitala  

A. ZA�ETNO STANJE 1.1.2003 3.526.714   1.786.673 775.193 802.412 0 0 5.406.656 33.394 12.331.042 

B. Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 581.790 0 13.797 595.587 

d) �isti poslovni izid poslovnega leta             581.790     581.790 

f) Pove�anje zaradi okrepitve sredstev                 13.797 13.797 

C. Premiki v kapitalu -553.709 1.402.577 0 -775.193 0 775.193 0 -848.868 0 0 

c) Zmanjšanje zaradi razpustitve  rezerv za last.delnice 
in prenos na prenes.�isti dob       -775.193   775.193       0 

e) Zmanj.osnov.kapitala zaradi prenosa na 
kapital.rezerve -553.709 1.402.577           -848.868   0 

�. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 -297.300 -775.193 0 0 -14.056 -1.086.549 

a) Zmanjšanje zaradi izpla�ila dividend         -297.300         -297.300 

c) Zmanjšanje zaradi odprave  okrepitve 
dolgoro�.naložb                 -1.998 -1.998 

�) Zmanjšanje zaradi prenosa med prihodke                 -12.058 -12.058 

e) Zmanjšanje zaradi umika   kapitala           -775.193       -775.193 

D. KON�NO STANJE 31.12.2003 2.973.005 1.402.577 1.786.673 0 505.112 0 581.790 4.557.788 33.135 11.840.080 

Bilan�ni dobi�ek 2003             581.790       
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DODATEK K IZKAZU GIBANJA KAPITALA - BILAN�NI DOBI�EK ZA LETO 2004 
 

                                                                v 000 SIT 

 Leto 2004 Leto 2003 

a) �isti poslovni izid poslovnega leta -564.361 581.790 

b) Preneseni �isti dobi�ek 581.790 0 

c) Zmanjšanje prenesenega �istega dobi�ka za: 332.849 0 

    - izpla�ilo dividend 327.031 0 

    - izpla�ilo za humanitarne in podobne namene 5.818 0 

�) Zmanjšanje prenesenega �istega dobi�ka za: 248.941 0 

    - pokrivanje izgube 248.941 0 

d) Zmanjšanje drugih rezerv iz dobi�ka za: 315.420 0 

    - pokrivanje izgube 315.420 0 

e) Bilan�ni dobi�ek / izguba  0 581.790 

 
 
DODATNA RAZKRITJA POSTAVK V BILANCI STANJA 
 
NEOPREDMETENA DOLGORO�NA SREDSTVA 

 
Po stanju na dan 31.12.2004 znaša sedanja vrednost neopredmetenih dolgoro�nih sredstev 
skupaj z neopredmetenimi dolgoro�nimi sredstvi v pridobivanju 25.441 tiso� SIT, kar je 6.226 
tiso� SIT manj kot na dan 31.12.2003. 
 
Neopredmetena dolgoro�na sredstva predstavljajo ra�unalniške mrežne povezave in 
programe, telefonske priklju�ke, komunalne prispevke in vlaganja v tuja OS. 

 
 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
v 000 SIT 

  
Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

      1. Zemljiš�a in zgradbe 9.070.196 10.399.005 

      2. Proizvajalne naprave in stroji 27.357 27.954 

      3. Druge naprave in oprema 531.213 577.058 

      4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 45.674 61.257 

SKUPAJ 9.674.440 11.065.274 

 
Najpomembnejša kategorija opredmetenenih osnovnih sredstev so zgradbe, katerih sedanja 
vrednost na dan 31.12.2004 znaša 8.856.462 tiso� SIT, kar predstavlja 91,5% celotne sedanje 
vrednosti vseh opredmetenih osnovnih sredstev. 
     
Na podlagi opravljenih cenitev tržnih vrednosti in vrednosti pri uporabi, ki jih je opravil za to 
pooblaš�eni cenilec je bilo ugotovljeno, da so nadomestljive vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so bile predmet cenitve, nižje od knjigovodskih vrednosti, zato je bilo potrebno 
skladno s SRS opraviti slabitev osnovnih sredstev pri 19 DUE-jih in nekaterih zemljiš�ih. 
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Tako znaša slabitev opredmetenih osnovnih sredstev DUE-jev 1.092.305 tiso� SIT, slabitev 
zemljiš� 266.339 tiso� SIT, slabitev opreme pa 4.780 tiso� SIT. Slabitev opredmetenih 
osnovnih sredstev predstavlja prevrednotovalne odhodke v skupni vrednosti 1.363.424 tiso� 
SIT. Po opravljeni slabitvi je knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so 
bili predmet cenitve znašala 3.189.686 tiso� SIT. 
 
Družba po stanju na dan 31.12.2004 nima: 

− zastavljenih osnovnih sredstev, 
− drugih pravnih omejitev za razpolaganje s svojimi sredstvi, 
− najetih posojil ali jamstev za nabavo osnovnih sredstev, 
− pridobljenih osnovnih sredstev na podlagi finan�nega najema. 

 
Najpomembnejše investicije družbe Kompas MTS v letu 2004 so bile izgradnja KS Šentilj, 
ureditev KS v gostinskem objektu Krvavi potok in Ferneti�i ter odkup KS Dragonja. 
 
 
DOLGORO�NE FINAN�NE NALOŽBE    
     
         v 000 SIT 

 
Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

      1. Druge naložbe v delnice in deleže 25.650 32.160 
      2. Druge dolgoro�ne finan�ne terjatve 201.159 449.740 
        - Dana posojila z odkupom dom.vr.pap. 172.725 424.047 
        - Ostala dolgoro�.dana posoj.drugim 27.063 25.693 
        - Dolg. vpla�ila v rez. sklad po stan. zakonu 1.371 0 

SKUPAJ 226.809 481.900 
 
 
Na dan 31.12.2004 izkazuje družba dolgoro�ne naložbe v višini 226.809 tiso� SIT, kar je 
255.091 tiso� SIT manj kot leto poprej.  
    
Med dolgoro�nimi finan�nimi naložbami ima družba evidentirano naložbo v družbo Kompas 
Plus d.o.o. ter v mirujo�o družbo Kompas Import – Export GmbH, ki presegata 20% udeležbo 
v njunem kapitalu. Navedeni naložbi nista vklju�eni v konsolidacijo, saj nimata 
pomembnejšega vpliva na resni�en in pošten prikaz finan�nega položaja in poslovnega izida 
družbe Kompas MTS. 
 
V letu 2004 je Kompas MTS prodal celotni paket delnic Kompas Bled. Kupnina za navedene 
delnice je znašala 38.500 tiso� SIT. Glede na to, da je realizirana prodajna cena presegala 
vrednost naložbe, izkazano v poslovnih knjigah Kompas MTS, so bili s prodajo delnic 
realizirani prevrednotovalni prihodki v skupni višini 20.148 tiso� SIT.   
 
Dana posojila z odkupom doma�ih vrednostnih papirjev  predstavlja naložba v obveznice 
Abanke AB04. 
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KRATKORO�NE FINAN�NE NALOŽBE   
 
                                                                                                        v 000 SIT 

  
Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Kratkoro�ni finan�ni depoziti  772.411 1.772.101 

Kratkoro�ni del dolg. finan�nih naložb 1.333 1.895 

Za prodajo odkupljeni vrednostni papirji 284.644 39.477 

SKUPAJ 1.058.388 1.813.473 
 
Skupni znesek kratkoro�no vezanih sredstev je na dan 31.12.2004 znašal 772.411 tiso� SIT, 
Povpre�na obrestna mera depozitov znaša 3,76%. V letu 2004 se je znesek depozitov mo�no 
zmanjšal, predvsem na ra�un izpla�ila dividend, odpravnin zaposlenim iz naslova TTV, 
preoblikovanja PCP, novih investicij, odkupa deleža KS Dragonja ter odpla�ila dela 
obveznosti iz naslova poravnave z družbo Emona Obala d.d..  
 
Glavnino za prodajo odkupljenih vrednostnih papirjev predstavljajo obveznice RS17, naložba 
v Vzajemni sklad Alfa in obveznice Probanke DZU. 
 
 
ZALOGE  

    v 000 SIT 

 
Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Material 18.976  20.066  

Nedokon�ana proizvodnja 87  118  

Proizvodi  612  979  

Trgovsko blago 1.306.715  1.122.332  

Popravek vrednosti zalog trg. blaga -20.440 - 

SKUPAJ 1.305.950  1.143.495  
   
Po stanju na dan 31.12.2004 izkazuje družba Kompas MTS zaloge po nabavni vrednosti v 
skupni višini 1.305.950 tiso� SIT, od tega je vrednost zalog trgovskega blaga v Kompas 
Shopih po nabavni vrednosti 1.286.275 tiso� SIT. �ista iztržljiva vrednost navedenih zalog je 
po stanju na dan 31.12.2004  1.665.402  tiso� SIT.  
 
V letu 2004 se je stanje zalog pove�alo za 162.455 tiso� SIT, kar je posledica preoblikovanja 
prostih carinskih prodajaln na meji z Madžarsko in Hrvaško v KS. Ob preoblikovanju štirih 
PCP je bila prodaja po sistemu konsignacije ukinjena, zato je bila družba prisiljena vzpostaviti 
lastne zaloge trgovskega blaga.  
 
Zaloge, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31.12.2004, niso zastavljene kot jamstvo za 
obveznosti in so v celoti bremen proste.  
 
Ob letnem popisu zalog za leto 2004 je družba zaradi nekurantnosti evidentirala slabitev zalog 
v skupni višini 20.440 tiso� SIT. 
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POSLOVNE TERJATVE 
 

v 000 SIT 

 Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Kratkoro�ne poslovne terjatve   

Kratkoro�ne poslovne terjatve do kupcev 131.066 208.436 

Kratkoro�ne poslovne terjatve iz naslova obresti 25.647 67.067 

Druge kratkoro�ne poslovne terjatve 92.895 157.882 

Predujmi 1.155 771 

Popravki vrednosti  kratkoro�nih poslovnih terjatev -9.334 -8.467 

Skupaj kratkoro�ne poslovne terjatve 241.429 425.689 

SKUPAJ  241.429 425.689 

 
Po stanju na dan 31.12.2004 izkazuje družba kratkoro�ne poslovne terjatve v višini 241.429 
tiso� SIT, kar je 43,3% manj kot leto poprej. Zmanjšanje navedenih terjatev je posledica 
zmanjšanja terjatev do kupcev, zmanjšanja terjatev iz naslova obresti zaradi nižjega stanja 
finan�nih naložb ter izpada terjatev iz naslova skupnega podviga z Emono Obalo v PCP 
Dragonja. 
 
Družba ne izkazuje terjatev do direktorja in do �lanov nadzornega sveta.  
 
Navedene terjatve so praviloma brez posebnega zavarovanja, z izjemo terjatev, ki so 
zavarovane s prejetimi menicami.  
 
Po stanju na dan 31.12.2004 ima družba za sporne in dvomljive kratkoro�ne terjatve 
oblikovane popravke v višini 9.334 tiso� SIT.   
 
 
KAPITAL 
                                                                                                 v 000 SIT 

 
stanje na dan 
31.12.2004 

stanje na dan 
31.12.2003 

 Vpoklicani kapital 2.973.005 2.973.005  

 Kapitalske rezerve 1.402.577 1.402.577  

 Rezerve iz dobi�ka 1.976.365 2.291.785  

 Preneseni �isti poslovni izid 0 0  

 �isti poslovni izid poslovnega leta 0 581.790  

 Prevrednotovalni popravki kapitala 4.585.743 4.590.923  

SKUPAJ 10.937.690 11.840.080 

 
Osnovni kapital družbe Kompas MTS v znesku 2.973.005 tiso� SIT je razdeljen na  2.973.005  
delnic, katerih nominalna vrednost je 1.000 SIT. Vsaka delnica daje lastniku pravico do 
glasovanja in pravico do udeležbe na dobi�ku. Delnice družbe kotirajo na Ljubljanski borzi 
pod oznako MTSG. 
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Vse sestavine kapitala izven osnovnega kapitala pripadajo lastnikom osnovnega kapitala v 
sorazmerju, v kakršnem so njihovi lastniški deli osnovnega kapitala. 
 
Kapital se je do konca leta 2001 revaloriziral z indeksom rasti cen življenjskih potrebš�in z 
namenom ohranitve realne vrednosti njegovih posameznih kategorij. 
 
Posebni prevrednotovalni popravki kapitala so bili na dan 31.12.2004 oblikovani v skupni 
višini 27.955 tiso� SIT, kar je 259 tiso� SIT manj kot konec leta 2003. Znotraj navedenih 
popravkov, so se pove�ali posebni prevrednotovalni popravki kapitala v zvezi z dolgoro�nimi 
naložbami, in sicer za 7.461 tiso� SIT, medtem, ko so se le-ti zmanjšali v zvezi z 
dolgoro�nimi naložbami zaradi odprave okrepitve v višini 8.184 tiso� SIT in zaradi prenosa 
na prihodke v višini 4.457 tiso� SIT.  
 
Uprava družbe ni oblikovala bilan�nega dobi�ka.  
 
 
OBLIKOVANJE BILAN�NEGA DOBI�KA 
 
Nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. je dne 21.02.2005 obravnaval nerevidirane letne 
ra�unovodske izkaze in obenem sprejel sklep, s katerim se izguba, izkazana v izkazu 
poslovnega izida za leto 2004 v višini 564.361 tiso� SIT v celoti pokrije, in sicer v višini 
248.941 tiso� SIT v breme prenesenega �istega poslovnega izida, preostanek pa v breme 
drugih rezerv iz dobi�ka. 
 
Bilan�ni dobi�ek za leto 2003 je znašal 581.790 tiso� SIT in je bil v celoti oblikovan iz 
�istega poslovnega izida poslovnega leta 2003. V skladu s sklepom 17. skupš�ine z dne 
22.6.2004, je bil bilan�ni dobi�ek uporabljen na naslednji na�in: 
- za izpla�ilo delni�arjem v višini 327.031 tiso� SIT, pri �emer je bruto dividenda na delnico 

znašala 110 SIT, 
- za humanitarne, kulturne, vzgojno izobraževalne in športne namene v višini  5.818 tiso� SIT 

( po 56.�lenu statuta družbe), 
- prenos v poslovno leto 2004 kot preneseni dobi�ek 248.941 tiso� SIT. 
 
Uprava družbe v letu 2005 ne predvideva izpla�ila dividend, zato ni oblikovala bilan�nega 
dobi�ka za leto 2004.  
 
 
DOLGORO�NE FINAN�NE OBVEZNOSTI 
 
Dolgoro�ne finan�ne obveznosti v višini 162.948 tiso� SIT predstavlja obveznost Kompas 
MTS do družbe Jadran Sežana iz naslova vlaganj družbe Jadran Sežana po Samoupravnem 
sporazumu o združevanju dela in sredstev za izgradnjo prostih carinskih prodajaln na 
mednarodnih mejnih prehodih, ki je bil sklenjen v letu 1987 za obdobje 20 let. Na podlagi 
navedenega sporazuma je Jadran Sežana prispeval finan�na sredstva v izgradnjo, opremo in 
obnovo prostih carinskih prodajaln ter obenem participiral pri udeležbi na skupnem dohodku 
v deležih, ki so bili medsebojno dogovorjeni.  
 
Jadran Sežana je konec leta 2002 pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije vložil 
tožbo na vra�ilo vseh vloženih revaloriziranih finan�nih sredstev. Zakonodaja, veljavna v �asu 
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sklepanja samoupravnega sporazuma dolo�a, da udeležba na skupnem dohodku preneha tedaj, 
ko je združevalec sredstev skozi udeležbo na dohodku dobil vrnjena vložena sredstva in 
pripadajo�e nadomestilo za gospodarjenje, zato je Kompas MTS izpla�ilo obveznosti v celoti 
zavra�al. Za izkazane dolgoro�ne finan�ne obveznosti Kompas MTS upniku ni podal nobenih 
zavarovanj.  
 
Zmanjšanje dolgoro�nih finan�nih obveznosti v letu 2004 je v celoti posledica sklenjene 
poravnave v višini 425.000 tiso� SIT v zvezi z izpla�ilom obveznosti do družbe Emona Obala 
iz naslova Samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za izgradnjo prostih 
carinskih prodajaln na mednarodnih mejnih prehodih. Dogovorjeni znesek se poravnava v 
štirih mese�nih obrokih, pri �emer zapadejo v letu 2005 še trije obroki v skupni višini 325.000 
tiso� SIT. S sklenitvijo poravnave je Kompas MTS realiziral prevrednotovalne prihodke v 
višini 915.013 tiso� SIT. 
 
KRATKORO�NE FINAN�NE OBVEZNOSTI 
 
Po stanju na dan 31.12.2004 znašajo kratkoro�ne finan�ne obveznosti 333.722 tiso� SIT, od 
tega se 325.000 tiso� SIT nanaša na del sklenjene poravnave z Emono Obalo, ki zapade v 
pla�ilo v letu 2005. 
 
 
KRATKORO�NE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
 
Kratkoro�ne poslovne obveznosti sestavljajo: 
                                         v 000 SIT 

 Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Kratkoro�ne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev 1.133.154 1.355.676 

Kratkoro�ne poslovne obveznosti do države 49.516 45.401 

Kratkoro�ne poslovne obveznosti do delavcev 154.400 187.837 

Kratkoro�ne poslovne obveznosti za predujme 14.514 16.026 

Druge kratkoro�ne poslovne obveznosti 568 923 

Kratkoro�ni del dolgoro�nih obveznosti iz poslovanja 0 3.596 

SKUPAJ 1.352.152 1.609.459 

 
Na dan 31.12.2004 izkazuje družba kratkoro�ne poslovne obveznosti v skupni višini 
1.352.152 tiso� SIT, kar je 16% manj kot leto pred tem. V strukturi kratkoro�nih poslovnih 
obveznosti predstavljajo kratkoro�ne poslovne obveznosti do dobaviteljev 83,8% vseh 
obveznosti.  
 
 
ZAVAROVANJE PRED TVEGANJI FINAN�NIH OBVEZNOSTI 
 
Družba ima svoje obveznosti praviloma zavarovane izklju�no z menicami in na svojih 
nepremi�ninah nima hipotek, saj vodi poslovno politiko, da za zavarovanje ne zastavlja 
svojega premoženja.  
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Izjemi od navedene poslovne politike so tri carinske garancije, odobreni s strani Nove LB 
d.d., za katere je Kompas MTS zastavil sredstva, vezana pri navedeni banki v višini garancij 
zaradi nižjih provizij. 
 
FINAN�NE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI DO POSAMEZNIH INTERESNIH 
SKUPIN 
 
Družba Kompas MTS po stanju na dan 31.12.2004 razen obveznosti za prejemke iz delovnega 
razmerja za mesec december 2004 nima finan�nih in poslovnih obveznosti do uprave, �lanov 
nadzornega sveta, notranjih lastnikov ali zaposlenih. 
 
DOLGORO�NE REZERVACIJE 
 
Po stanju na dan 1.1.2004 je imela  družba oblikovane dolgoro�ne rezervacije v skupni višini 
98.626 tiso� SIT, in sicer za investicijsko vzdrževanje. Dolgoro�ne rezervacije za velika 
popravila so bile oblikovane že v letu 2000 in 2001 na podlagi dolgoro�nega plana 
investicijskega vzdrževanja objektov. Zaradi obnovitve objektov je prišlo do spremembe 
plana porabe rezerviranih sredstev in odprave že rezerviranih sredstev za leto 2004 v višini 
46.102 tiso� SIT. Navedene rezervacije so bile odpravljene v dobro drugih poslovnih 
prihodkov. 
 
PASIVNE �ASOVNE RAZMEJITVE 
 
Na dan 31.12.2004 izkazuje družba 8.594 tiso� SIT pasivnih �asovnih razmejitev, kar je za 
125.945 tiso� SIT manj kot v letu 2003. Konec leta 2003 je imela družba vnaprej vra�unane 
stroške v višini 130.000 tiso� SIT, ki so bili namenjeni za izpla�ilo odpravnin za delavce, ki 
predstavljajo trajni tehnološki višek. Navedene odpravnin so bile izpla�ane v letu 2004. 
 
IZVENBILAN�NE TERJATVE IN OBVEZNOSTI 
              v 000 SIT 

 
Stanje na dan 
31.12.2004 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Vrednost zemljiš� po najemni pogodbi 36.437 38.052 

Blago prevzeto za konsignacijo 222.269 423.923 

Prejete garancije od bank  750.000 717.000 

Odobreni kratkoro�ni krediti in limiti 150.000 0 

Ostalo 12.006 16.544 

    - Prejete menice 8.406 12.944 

    - Izdane menice 3.600 3.600 

SKUPAJ 1.170.712 1.195.519 
 
Po stanju na dan 31.12.2004 izkazuje družba za 1.170.712 tiso� SIT izvenbilan�nih sredstev in 
virov sredstev. 
 
Zmanjšanje izvenbilan�nih terjatev iz naslova blaga, prevzetega na konsignacijo je posledica 
zmanjšanja konsignacijskega na�ina poslovanja zaradi preoblikovanja PCP v KS.   
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Prejete garancije v skupni višini 750.000 tiso� SIT predstavljajo: 
− garancije za zavarovanje pla�il carinskega dolga v skupni višini 150.000 tiso� SIT, 
− garancije za zavarovanje pla�il do dobaviteljev v skupni višini 600.000 tiso� SIT. 

 
Odobreni kratkoro�ni krediti in limiti v skupni višini 150.000 tiso� SIT predstavljajo ne�rpan 
del odobrenega limita pri NLB. 
 
Po stanju na dan 31.12.2004 je družba za zavarovanje pla�il prejela menice v vrednosti 8.406 
tiso� SIT in izdala menice v vrednosti 3.600 tiso� SIT. 
 
 
DODATNA RAZKRITJA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
21. POSLOVNI PRIHODKI  
                                                                                                          v 000 SIT  

 Leto 2004 Leto 2003 

�isti prihodki od prodaje 13.238.375 12.348.619 

Sprememba vred.zalog proizv.in nedok.proizvod. -398 -749 

Drugi poslovni prihodki (s prevred.posl.prih.)  75.414 424.314 

SKUPAJ 13.313.391 12.772.184 

 
V letu 2004 je družba Kompas MTS ustvarila poslovne prihodke v skupni višini 13.313.391 
tiso� SIT, pri �emer predstavljajo �isti prihodki od prodaje 99,4% vseh navedenih prihodkov. 
 
Drugi poslovni prihodki se nanašajo na 46.102 tiso� SIT prihodkov iz naslova odprave 
dolgoro�nih rezervacij za investicijsko vzdrževanje, 23.730 tiso� SIT iz naslova pora�una 
za�asnega in dokon�nega neodbitnega DDV ter 5.582 tiso� SIT prihodkov iz naslova dobi�ka 
od prodaje osnovnih sredstev. Glede na predhodno leto so nižji za 82%, predvsem zaradi 
manjšega obsega prihodkov iz naslova odprave rezervacij, ki so v letu 2003 znašali 297.106 
tiso� SIT. 
 
�ISTI PRIHODKI OD PRODAJE PO PODRO�NIH ODSEKIH 

 
  v 000 SIT 

 Leto 2004 Leto 2003 

TRGOVINSKA DEJAVNOST:   

Prihodki od prodaje v Kompas Shopih 11.314.193 9.410.436  

Prihodki od prodaje v PCP 107.294 494.001  

TURISTI�NA DEJAVNOST:   

Prihodki od prodaje gostinskih storitev 1.152.622 1.176.981  

Prihodki od prodaje mejno turisti�nih storitev 566.346 1.012.329 

OSTALO 97.522 254.122  

SKUPAJ 13.237.977 12.347.869  
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V  letu 2004 je družba Kompas MTS s trgovinsko dejavnostjo ustvarila �iste prihodke od 
prodaje v višini 11.421.487 tiso� SIT, kar je 15,3% ve� kot v predhodnem letu. S turisti�no 
dejavnostjo je družba dosegla �iste prihodke od prodaje v višini 1.718.968 tiso� SIT, kar je za 
21,5% manj kot v enakem obdobju predhodnega leta.  
 
�isti prihodki od prodaje v trgovinski dejavnosti niso povsem primerljivi s preteklim 
obdobjem zaradi preoblikovanja preostalih štirih prostih carinskih prodajaln s 1. majem 2004 
v maloprodajne trgovine Kompas Shop, ki poslujejo po predpisih notranje trgovine. Mejne 
trgovine ne poslujejo po sistemu konsignacijske prodaje, kjer se kot prihodek evidentira kot 
ustvarjena razlika v ceni, temve� se prihodek evidentira kot celotna prodajna vrednost 
trgovskega blaga, zmanjšana za DDV. 
 
Prihodki od prodaje mejno turisti�nih storitev so nižji za 44% zaradi ukinitve špedicijskih in z 
njimi povezanih storitev na notranjih mejah EU s 1. majem 2004. 
 
 
FINAN�NI PRIHODKI   
                   v 000 SIT   

 Leto 2004 Leto 2003 

Finan�ni prihodki iz deležev 115 29 

Finan�ni prihodki iz dolgoro�nih terjatev 20.489 35.361 

Finan�ni prihodki iz kratkoro�nih terjatev 1.557.947 618.750 

SKUPAJ 1.578.551 654.140 

 
V letu 2004 je družba Kompas MTS na podro�ju financiranja ustvarila prihodke v višini 
1.578.551 tiso� SIT. Med finan�nimi prihodki izkazuje družba prihodke od obresti od 
dolgoro�nih vrednostnih papirjev v višini 14.368 tiso� SIT, prihodke od dolgoro�nih 
vrednostnih papirjev v višini 6.121 tiso� SIT in druge finan�ne prihodke v višini 1.557.947 
tiso� SIT. Druge finan�ne prihodke sestavljajo prihodki od prevrednotovanja dolgoro�ne 
obveznosti do Emona Obala d.d. v višini 915.013 tiso� SIT, prihodki od pozitivnih te�ajnih 
razlik v višini 482.572 tiso� SIT, prihodki od realnih obresti od depozitov pri bankah v višini 
60.222 tiso� SIT, prihodki od prevrednotovanja dolgoro�ne poslovne obveznosti za 
nepremi�nino v Gornji Radgoni v višini 39.648 tiso� SIT in prihodki od prodaje dolgoro�ne 
finan�ne naložbe v višini 20.738 tiso� SIT. V primerjavi z letom 2003 so se celotni finan�ni 
prihodki v letu 2004 pove�ali predvsem zaradi prevrednotovalnih prihodkov iz naslova 
poravnave z Emono Obalo d.d.. 
 
 
IZREDNI PRIHODKI  
 
V letu 2004 je družba ustvarila 6.004 tiso� SIT izrednih prihodkov, ki jih sestavljajo drugi 
izredni prihodki v višini 3.901 tiso� SIT, prejete odškodnine v višini 2.079 tiso� SIT in 
izterjane odpisane terjatve  v višini 24 tiso� SIT. 
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ANALIZA STROŠKOV  
 v 000 SIT  

 
Nabavna vrednost/ 
proizvajalni stroški 

Stroški  
prodajanja 

Stroški splošnih  
dejavnosti 

Skupaj  
 

Nabavna vrednost prodanega blaga 9.731.473 - 294 9.731.767 

Stroški materiala - 609.856 12.586 622.442 

Stroški storitev - 684.330 149.784 834.114 

Skupaj stroški dela - 2.034.225 305.627 2.339.852 

Amortizacija - 344.846 29.395 374.241 

Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih - 23.915 16 23.931 

Prevrednotovalni odhodki pri neopredm. in opredm. OS - 1.401.202 52 1.401.254 

Ostali stroški - 77.492 3.657 81.149 

SKUPAJ  9.731.473 5.175.866 501.411 15.408.750 

 
V letu 2004 je imela družba Kompas MTS 15.408.750 tiso� SIT stroškov.  
 
Nabavna vrednost prodanega blaga je znašala 9.731.767 tiso� SIT. Nanaša se predvsem na 
nabavno vrednost prodanega blaga v trgovini in predstavlja 63% vseh stroškov leta 2004. 
 
Med stroški materiala najve�ji delež predstavlja material, porabljen za pripravo izdelkov v 
gostinstvu. Sledi strošek energije ter stroški pisarniškega, tehni�nega in drugega materiala, 
porabljenega pri poslovanju. 
 
Med stroški storitev najve�ji delež predstavljajo gradbene storitve, sledijo stroški pla�ilnega 
prometa s karticami in poslovnih bank, stroški ra�unalniške obdelave podatkov, stroški 
�iš�enja poslovnih prostorov ter intelektualne storitve. 
V letu 2004 so znašali stroški v zvezi s projektom igralnega salona Mostovž 40.411 tiso� SIT.  
 
Stroški dela so v letu 2004 znašali 2.339.852 tiso� SIT, kar je 16% vseh stroškov v letu 2004.  
 
Obra�unana amortizacija v letu 2004 znaša 374.241 tiso� SIT. 
 
Najve�ji del prevrednotovalnih odhodkov pri obratnih sredstvih predstavljajo odhodki iz 
naslova prevrednotovanja zalog trgovskega blaga. 
 
Prevrednotovalni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 
1.401.254 tiso� SIT so posledica prevrednotenja zgradb, zemljiš� in opreme po stanju 
30.9.2004 v skupni višini 1.363.424 tiso� SIT. 
 
Ostale stroške predstavljajo prispevek za uporabo stavbnega zemljiš�a, odpravnine delavcem 
za trajne tehnološke viške, �lanarina GZS ter ostale takse in prispevki. 
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STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRA�IL ZAPOSLENCEM 

 
                      v 000 SIT 

 Leto 2004 Leto 2003 

Stroški pla� 1.599.710 1.823.116 

Stroški socialnega zavarovanja 337.720 384.539 

Stroški pokojninskega zavarovanja - -  

Ostali stroški dela 402.422 397.686 

SKUPAJ  2.339.852 2.605.341 

 
 
Izpla�ila Upravi, zaposlencem s posebnimi pooblastili in �lanom nadzornega sveta 
 
                                  v 000 SIT  

 
Pla�a 

fiksni del 
Drugi 

prejemki Regres Boniteta 

Ostala nadomestila 
(prevoz na delo, regres za 

prehrano) SKUPAJ 

 - Lavri� Robert 3.660 - - 3 - 3.663 

 - Šketa Veronika 22.820 15.165 138 157 123 38.403 

Uprava - direktor 26.480 15.165 138 160 123 42.066 

       

Zaposlenci s pos. pooblastili * 129.116 2.783 1.781 - 6.911 140.591 

       

 - Pregl Kazimir Živko  - 1.206 - - - 1.206 

 - Tufek Tadej - 542 - - - 542 

 - Javornik Samo - 387 - - - 387 

 - Križnar Goran - 935 - - - 935 

 - Bogdanov Djurica 2.640 1.449 138 - 460 4.687 

 - Burjan Slavica 2.355 1.240 138 - 653 4.386 

 - Marjanovi� Dimitrij ** - 393 - - - 393 

 - Kopor�i� Velji� Mira ** - 393 - - - 393 

Nadzorni svet 4.995 6.545 276 0 1.113 12.929 
*  v kategoriji je zajeta tudi nekdanja namestnica direktorja, ki od 11.11.2004 opravlja delo pomo�nika direktorja  
** nekdanja �lana NS 

 
Uprava družbe je v letu 2004 prejemala le fiksni del pla�e, medtem ko se gibljivi del  pla�e ni 
obra�unaval.  
 
Ob zamenjavi uprave, ki je bila izvršena v mesecu oktobru, je bila dotedanji direktorici 
Veroniki Šketa odobrena odpravnina v bruto znesku 13.804 tiso� SIT.  

 
�lanom uprave, zaposlencem s posebnimi pooblastili in �lanom nadzornega sveta niso dani 
nobeni predujmi, posojila oziroma poroštva. Med izpla�ili niso upoštevana izpla�ila iz 
naslova prejetih dividend za leto 2004 in druga povra�ila stroškov. 
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FINAN�NI ODHODKI    
 
V letu 2004 so znašali finan�ni odhodki družbe Kompas MTS 41.906 tiso� SIT, kar je 23,8% 
manj kot v predhodnem letu. Glavnino finan�nih odhodkov sestavljajo odhodki za obresti. 
 
 
IZREDNI ODHODKI  

     
V letu 2004 je Kompas MTS beležil 11.651 tiso� SIT izrednih odhodkov. Glavnino 
predstavlja odškodnina, izpla�ana na podlagi denacionalizacijskega postopka.  

 
 
POSLOVNI IZID  
 
Družba Kompas MTS je leto 2004 zaklju�ila s poslovnim izidom v višini -564.361 tiso� SIT. 
Družba je iz poslovanja dosegla izid v višini -2.095.359 tiso� SIT, iz finan�nega poslovanja 
pa dobi�ek v višini 1.536.645 tiso� SIT. Z izrednim delovanjem je družba ustvarila izgubo v 
višini 5.647 tiso� SIT. 
 
 
SPLOŠNO PREVREDNOTOVANJE ZARADI OHRANITVE KUPNE MO�I 
KAPITALA 
 
Te�aj EUR do SIT se je v letu 2003 pove�al za manj kot 5,5%, zato prevrednotovanje postavk 
kapitala skladno s SRS (8.40) ni bilo potrebno. V primeru usklajevanja kapitala z rastjo EUR 
bi bil poslovni  izid družbe Kompas MTS v  letu 2004 nižji za 151.477 tiso� SIT in bi  znašal 
-715.838 tiso� SIT, v primeru usklajevanja kapitala z rastjo cen življenjskih potrebš�in pa bi 
bil poslovni izid nižji za 377.143 tiso� SIT in bi znašal -941.504 tiso� SIT. 
 
 
KAZALNIKI  
 
�isti poslovni izid na delnico je v letu 2004 znašal -189,83 SIT. 
�isti poslovni izid na delnico je izra�unan tako, da je upoštevan �isti poslovni izid leta, deljen 
s številom delnic. 
 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2004 je znašala 3.679,00 SIT. 
Knjigovodska vrednosti je izra�unana tako, da je upoštevan celotni kapital konec leta 
(vklju�no z ustvarjenim �istim poslovnim izidom), deljen s številom delnic. 
 
 
IZPLA�ILO BRUTO DIVIDENDE KOMPAS MTS V LETU 2004 UPRAVI IN 
�LANOM NS DRUŽBE 
 
Direktor in �lani nadzornega sveta v letu 2004 niso prejeli dividend družbe Kompas MTS. 
Nekdanja direktorica je v letu 2004 prejela dividende v skupni višini 1.117 tiso� SIT. 
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ŠTEVILO DELNIC KOMPAS MTS NA DAN 31.12.2004 V LASTI UPRAVE IN 
�LANOV NS DRUŽBE 
 
Uprava in �lani nadzornega sveta po stanju na dan 31.12.2004 nimajo v lasti delnic družbe 
Kompas MTS. 
  
 
PREHOD NA MEDNARODNE STANDARDE RA�UNOVODSKEGA PORO�ANJA 
 
Skladno z Uredbo Evropske unije bodo morale vse družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev s 1. januarjem 2005 pripravljati 
konsolidirane ra�unovodske izkaze po mednarodnih standardih ra�unovodskega poro�anja. 
 
Družba Kompas MTS ne pripravlja konsolidiranih ra�unovodskih izkazov. Kot družba, s 
katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pa se pripravlja na izkazovanje 
ra�unovodskih izkazov po MSRP. 
 
 
POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJU�KU LETA 2004 
 

- Zaradi prekinitve delovnega razmerja predstavnice zaposlenih v nadzornem svetu ga. 
Slavice Burjan, je Svet delavcev na svoji seji dne 03.02.2005 za novega �lana 
imenoval g. Valterja Caha.   

- V mescu januarju je družba NISA d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana, pridobila 
kvalificiran delež v kapitalu družbe Kompas MTS. Z pridobitvijo 180.256 delnic 
družbe Kompas MTS d.d. ima družba Nisa d.d. po stanju na dan 31.01.2005 v lasti 
353.149 delnic MTSG, kar predstavlja 11,88% vseh izdanih delnic. 

- V mesecu marcu je Kompas MTS prodal svoj celotni lastniški delež v družbi Kompas 
Plus d.o.o.. Kupnina za 27% delež znaša 20.000 tiso� SIT. Po stanju na dan 
31.12.2004 je bila navedena naložba po poslovnih knjigah Kompas MTS vrednotena v 
višini 10.649 tiso� SIT. 

  
Po zaklju�ku leta 2004 poleg navedenih dogodkov ni bilo pomembnejših poslovnih 
dogodkov, ki bi vplivali na prikazane podatke. 
 
  


