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UVODNO POJASNILO 

 

Družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, skladno s 36. členom Pravil Ljubljanske borze, d.d., 

Ljubljana, objavlja poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. za obdobje januar – september 2007 s 

pomembnejšimi pojasnili. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih 

družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Pomembnejše spremembe podatkov, ki 

so vsebovani v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja 

Ljubljanske borze SEOnet. Poročilo o poslovanju za obdobje januar – september 2007 bo od 30.11.2007 dalje 

dostopno tudi na spletnih straneh družbe Kompas MTS d.d. (www.kompas-mts.si). 

 

 

 

OSEBNA IZKAZNICA 

 

 

FIRMA Kompas mejni turistični servis d.d. 

SKRAJŠANA FIRMA Kompas MTS d.d. 

SEDEŽ Pražakova ulica 4, Ljubljana 

MATIČNA ŠTEVILKA 5004560 

DAVČNA ŠTEVILKA 26884836 

ŠIFRA DEJAVNOSTI PO SKD 63.300 - Storitve potovalnih agencij in organizatorjev 
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. 

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER vložek št. 10441800 

DATUM VPISA V SODNI REGISTER 17. 10. 1991 

VREDNOST OSNOVNEGA KAPITALA 2.481.226,01 EUR 

ŠTEVILO DELNIC 594.601 

KOTACIJA DELNIC Borzna kotacija na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev 

OZNAKA DELNICE MTSG 

DIREKTOR Aleksander Jereb 

PREDSEDNICA NADZORNEGA SVETA Milena Skubic Leben 
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POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI  

 

 

30.01.2007 je bila realizirana izvršba In2006/00700 po pravnomočni sodbi Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 

232/2002 zoper Kompas MTS d.d. kot toženo stranko zaradi razlik v plačah v višini 17.500.000 SIT oziroma 

73.026,21 EUR. 

 

V februarju 2007 je Višje delovno in socialno sodišče izreklo sodbo, s katero je družbi kot toženi stranki 

naložilo obračun regresa za letni dopust delavcu v bruto znesku 459,47 EUR in izplačilo ustreznega neto zneska 

z zakonskimi zamudnimi obrestmi v korist tožeče stranke. 

 

Dne 07.02.2007 je bila izvedena 21. skupščina delničarjev Kompas MTS d.d., ki je bila sklicana na zahtevo 

Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., delničarja z 11,35% deležem. Kapitalska 

družba d.d. je predlagala, da skupščina na podlagi 318/1 člena ZGD imenuje posebnega revizorja zaradi 

preveritve vodenja vseh poslov družbe v obdobju zadnjih petih let. Na skupščini delničarjev je bil sprejet 

sklep, da se za posebnega revizorja družbe imenuje revizijska družba ECUM REVIZIJA d.o.o.. Zoper sklep sta 

delničarja Kapitalska družba d.d. in eden od manjšinskih delničarjev napovedala izpodbojno tožbo.  

 

Dne 29.03.2007 je revizijska družba ECUM REVIZIJA d.o.o. izdala Poročilo o posebni reviziji vodenja poslov 

družbe v obdobju zadnjih petih let. Revizor je še posebej preveril posle zmanjšanja osnovnega kapitala, 

prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in prevrednotenja nepremičnin in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev. Po mnenju neodvisnega revizorja je poslovodstvo družbe pri vodenju poslov, ki so bili predmet 

revizije, v vseh bistvenih pogledih upoštevalo določbe Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih 

računovodskih standardov. 

 

S 01.07.2007 je začela veljati Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje 

proporcionalne trošarine za cigarete, s katero se spremeni višina trošarine za cigarete, tako da specifična 

trošarina znaša 16,4667 evra za 1000 kosov cigaret, proporcionalna trošarina pa 43,2121% od drobno prodajne 

cene zavojčka cigaret. V primeru, da je drobno prodajna cena zavojčka dvajsetih cigaret 1,90 eura ali manj, 

se ne glede na prejšnji odstavek plačuje trošarina v višini 57,6000 evra za 1000 kosov cigaret. Z omenjeno 

uredbo je Slovenija dosegla minimalno evropsko trošarino na cigarete, zaradi česar so prenehale količinske 

omejitve izvoza cigaret v Avstrijo v prehodnem obdobju. Avstrijski rezidenti od julija 2007 dalje tako lahko v 

osebni prtljagi iz Slovenije v Avstrijo uvozijo 800 namesto 25 kosov cigaret. 

 

Z zmanjšanjem osnovnega kapitala po sklepu 19. skupščine Kompas MTS d.d. z dne 20.3.2006 se je izvedlo 

združevanje delnic, tako da se je po pet delnic združilo v eno. S tem so delničarji, ki so imeli pred združitvijo 
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v lasti manj kot 5 delnic, postali nosilci delnih pravic do delnic po združitvi. Skladno z odločbo Klirinško 

depotne družbe d.d. z dne 31.07.2007, da se v centralni register KDD vpiše dodatnih 93 delnic, je Ljubljanska 

borza d.d., Ljubljana dne 31.07.2007 razširila kotacijo navadnih kosovnih delnic z oznako MTSG iz naslova 

združitve delnih pravic v nove delnice, tako da se je skupno število navadnih delnic v kotaciji povečalo iz 

594.508 na 594.601. 

 

Dne 28.08.2007 je bila na poslovni enoti družbe Vojkova cesta 58 v Ljubljani 22. skupščine delničarjev Kompas 

MTS d.d.. Skupščina je sprejela letno poročilo družbe za leto 2006, odločila, da se bilančni dobiček iz leta 

2006 izkaže kot preneseni dobiček, direktorju in članom uprave podelila razrešnico, imenovala revizorja za 

revizijo letnega poročila za leto 2007 ter izvolila dva nova člana nadzornega sveta. Za revizijo letnega poročila 

je bila imenovana revizijska družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. Nova člana 

nadzornega sveta, ki sta svoj mandat nastopila 10.11.2007, sta Tomaž Juteršek in Janez Marijan Lenarčič. 
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 ORGANI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  

 

 

Uprava družbe je enočlanska. Predstavlja jo direktor Aleksander Jereb. Nadzorni svet sestavljata predsednica 

Milena Skubic Leben in namestnik predsednice Drago Trbanc. Sedež družbe je v Ljubljani, Pražakova 4. Družba 

ima poslovno enoto na Vojkovi 58, kjer se nahajajo tudi strokovne službe.  

 

Glede glavne dejavnosti družbe v prvem devetmesečju 2007 ni bilo sprememb. Kot glavna dejavnosti podjetja 

Kompas MTS d.d. je v sodnem registru vpisana dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s 

turizmom povezane dejavnosti. 

 

Na 22. skupščini delničarjev Kompas MTS d.d. dne 28.08.2007 je bila za revizijo letnega poročila 2007 

imenovana revizijska družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. 
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DELNICE IN DELNIČARJI 

 

LASTNIŠKA STRUKTURA  

Osnovni kapital družbe je na dan 30.09.2007 razdeljen na 594.601 navadnih kosovnih delnic. Na dan 

30.09.2007 je bilo v delniški knjigi družbe vpisanih 322 imetnikov delnic Kompas MTS d.d., od tega 229 

samostojnih delničarjev ter 93 pravnih skupnosti, v katerih so po trije delničarji skupaj imetniki 1 delnice 

Kompas MTS d.d.. Pravne osebe so imele v lasti 97,4%, fizične osebe pa 2,6% vseh delnic. V prvem 

devetmesečju 2007 ni prišlo do večjih lastniških sprememb. Po stanju na dan 30.09.2007 je imelo 10 največjih 

delničarjev v lasti 585.109 delnic oz. 98,40% osnovnega kapitala. Ena delnica predstavlja en glas na skupščini 

delničarjev družbe, zato delež v skupnem številu vseh vrednostnih papirjev predstavlja tudi delež vseh 

glasovalnih pravic delničarja. 

 

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE 

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 30.09.2007 znašala 82,01 EUR. Izračunana je iz razmerja med 

celotnim kapitalom (vključno z ustvarjenim čistim poslovnim izidom v obračunskem obdobju) in skupnim 

številom delnic. 

 

ČISTI DOBIČEK NA DELNICO 

Čisti dobiček na delnico je na dan 30.09.2007 znašal 3,18 EUR. Izračunan je kot razmerje med čistim 

poslovnim izidom v obračunskem obdobju in skupnim številom delnic. 

 

DIVIDENDE  

Družba v prvih devetih mesecih leta 2007 ni izplačevala dividend. 

 

LASTNE DELNICE  

V prvih devetih mesecih leta 2007 družba ni odkupovala lastnih delnic in ni oblikovala rezerv za lastne delnice. 

Po stanju na dan 30.09.2007 družba ne razpolaga z lastnimi delnicami.  

 

LASTNIŠKI DELEŽ UPRAVE IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA 

Po stanju na dan 30.09.2007 uprava družbe ter člani nadzornega sveta niso imeli v lasti delnic Kompas MTS 

d.d..  
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POSLOVANJE DRUŽBE V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 2007 

 

 

v EUR 

 I. - IX. 2007 I. - IX. 2006 

čisti prihodki od prodaje 58.469.380 54.559.510 

čisti poslovni izid iz rednega delovanja 2.237.379  675.818 

poslovni izid iz poslovanja pred obdavčitvijo 2.341.042 1.575.981 

čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.892.811 1.578.981 
 

 

V strukturi prihodkov od prodaje je družba Kompas MTS d.d. v obdobju januar - september 2007 ustvarila 

94,9%, oziroma 55.488.953 EUR čistega prihodka od prodaje lastnega trgovskega blaga in konsignacijskega 

blaga v veleprodaji na domačem trgu. Od prodaje storitev na domačem trgu in najemnin je podjetje ustvarilo 

5,1% čistega prihodka od prodaje. V primerjavi z ustvarjenim prihodkom od prodaje v enakem obdobju v letu 

2006, je ustvarjen čisti prihodek od prodaje v letu 2007 za 7% višji. Prihodki od prodaje nepremičnin in 

opreme znašajo 1.052.285,98 EUR, zato tako visokega zneska v prihodkih v bodoče ni pričakovati. Podjetje bo 

morebitne učinke cenitve objektov upoštevalo v letnih izkazih poslovanja. 

 

Finančni položaj podjetja v obračunskem podjetju je razmeroma dober, saj je temeljni kazalnik stanja 

financiranja kapital /obveznosti do virov sredstev koeficient 0,73 oziroma je delež kapitala v obveznostih do 

virov sredstev 73%.  

 

Za Kompas MTS d.d. je značilna precejšna sezonska naravnanost poslovanja. Obdobje januar– september, 

zajema tako izrazito sezonske, kot izven sezonske mesece, zato naj bi bila predvidena prodaja v zadnjem 

kvartalu enaka povprečni prodaji v kvartalu v prvih devetih mesecih. 

 

Poslovanje podjetja v obdobju januar – september ne odstopa od načrtovanega poslovanja. 

 

Cilj uprave družbe je zagotavljanje dolgoročno donosne naložbe za delničarje, zadovoljstva zaposlenih ter 

lojalnosti do kupcev z inovativno in kvalitetno ponudbo izdelkov in storitev. V okviru temeljne poslovne 

politike bo družba krepila aktivnosti za povišanje ekonomike obsega tistih dejavnosti, ki so lahko konkurenčne 

po vstopu Slovenije v evropsko monetarno unijo. Uprava načrtuje, da bo družba zastavljene cilje uspešno 

dosegala tudi v prihodnje. 

 

 

 


