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POSLOVANJE DRUŽBE 
 
 
V prvih treh mesecih je družba Kompas MTS ustvarila skupne prihodke v višini 3.167.611 
tisoč SIT, kar je za 5,09% več kot v enakem obdobju lanskega leta.  
 
Čisti prihodki od prodaje so znašali 3.031.579 tisoč SIT, prihodki od financiranja pa 129.249 
tisoč SIT. Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z istim obdobjem leta 2005 povečali za 
5,20%.  
 
 
Tabela: Skupni prihodki družbe 
        v 000 SIT 

  I. – III. 2006 I. – III. 2005

Čisti prihodki od prodaje 3.031.579 2.881.745

Spremembe vrednosti zalog -264 443

Drugi poslovni prihodki 7.047 4.907

Finančni prihodki 129.249 126.964

SKUPAJ 3.167.611 3.014.059

 
 
V prvih treh mesecih je družba s trgovsko dejavnostjo realizirala čiste prihodke od prodaje v 
višini 2.868.809 tisoč SIT, kar je 11,34 % več kot v enakem razdobju lanskega leta. 
 
Z gostinsko dejavnostjo je družba ustvarila 107.857 tisoč SIT čistih prihodkov od prodaje, kar 
je 56,56% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti prihodki od prodaje med letoma 
niso povsem primerljivi, saj se ukinja dejavnost gostinstva. 
 
Zaradi manjšega poslovanja in s tem povezano ukinitvijo komercialnih dejavnosti na notranjih 
mejah (špedicija ter z njo povezane storitve, pobiranje carinskih dajatev, izplačevanje DDV, 
prodaja cestnih taks), je družba z mejno turističnimi opravili (MTO) realizirala čiste prihodke 
v višini 14.088 tisoč  SIT, kar je 66,41% manj kot v enakem razdobju lanskega leta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graf: Čisti prihodki od prodaje po dejavnostih v 000 SIT 
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V prvih treh mesecih leta 2006 so znašali skupni odhodki 3.148.260 tisoč SIT, kar je 0,47% 
manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 
2.726.171 tisoč SIT, kar je 7,67% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Na povečanje 
navedenih stroškov je vplivala sprememba strukture prodaje v KS. Med stroški so se 
pomembno znižali stroški dela, in sicer za 39,17%, kar je posledica zmanjšanja števila 
zaposlenih zaradi manjšega obsega poslovanja v MTO  in gostinski dejavnosti. 
 
 
 
Tabela: Skupni odhodki družbe 

  v 000 SIT 
  I. – III. 2006 I. – III. 2005

Stroški blaga, materiala in storitev 2.726.171 2.532.039

Stroški dela 314.040 516.228

Odpisi vrednosti 81.565 91.021

Drugi poslovni odhodki 24.572 21.428

Finančni odhodki 1.912 2.292

SKUPAJ 3.148.260 3.163.008

 
 
Družba je v letošnjih prvih treh mesecih ustvarila pozitivni poslovni izid iz rednega delovanja 
v višini 14.124 tisoč SIT in pozitivni poslovni izid obračunskega obdobja v višini 19.351 tisoč 
SIT. 
 
 
 
 



LASTNIŠKA STRUKTURA 
 
V obravnavanem obdobju ni bilo večjih sprememb v lastniški strukturi. 
 

zap. št. Naziv imetnika 

Št. delnic 
na dan 

31.03.2006 

Delež na 
dan 

31.03.2006 

Št. delnic 
na dan 

31.03.2005 

Delež na 
dan 

31.03.2005 

1 Avto-phone d.o.o. 2.546.943 85,67 0 0,00 
2 Kapitalska družba, d.d. 337.367 11,35 337.367 11,35 
3 Simonovski Petar 15.000 0,50 15.000 0,50 
4 Vizija Holding, d.d. 9.459 0,32 0 0,00 
5 Cizl Andrej 3.000 0,10 3.000 0,10 
6 Cvetek Zdenka 2.826 0,10 2.826 0,10 
7 Maraž Fani 2.632 0,09 2.632 0,09 
8 Bosanac Nikola 2.500 0,08 2.489 0,08 
9 Koren Anica 2.388 0,08 2.388 0,08 

10 Škerlič Nadja 1.990 0,07 1.990 0,07 
  Skupaj 2.924.105 98,36 367.692 12,37 

  Ostali delničarji 48.900 1,64 2.605.313 87,63 
  Skupaj 2.973.005 100,00% 2.973.005 100,00%

 
 
Enotni tečaj delnice MTSG je na dan 31.03.2006 znašal 900,00 SIT, kar je enako kot na  prvi 
trgovalni dan letošnjega leta.  
 
 
Čisti poslovni izid na delnico  
 
V prvih treh mesecih letošnjega leta je družba Kompas MTS ustvarila pozitivni poslovni izid 
na delnico v višini 6,51 SIT. 
  
Čisti poslovni izid na delnico je izračunan tako, da je upoštevan čisti poslovni izid obdobja, 
deljen s številom delnic. 
 
 
Knjigovodska vrednost delnice  
 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.03.2006 je znašala 3.685,86 SIT. 
 
Knjigovodska vrednosti je izračunana tako, da je upoštevan celotni kapital na dan 31.03.2006 
(vključno z ustvarjenim čistim poslovnim izidom), deljen s številom delnic. 
 
 
 
 



Pojasnila o sezonski komponenti poslovanja  
 
Za Kompas MTS je kot podjetje iz turistične dejavnosti značilna precejšnja sezonska 
komponenta poslovanja. V prvem tromesečju družba ustvari najmanjši obseg prihodkov, 
največji delež prihodkov pa ustvari v obdobju poletne turistične sezone. 
 
 
Spremembe v upravi in nadzornem svetu družbe 
 
V času od 1.1.2006 do 31.3.2006 ni bilo sprememb niti v upravi niti v nadzornem svetu 
družbe. 
 
 
Pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračunskem obdobju in še niso izkazani v 
prikazanih podatkih. 
 
 
Družba Kompas Mejni turistični servis d.d., je z aprilom 2006 pričela prenašati opravljanje 
dejavnosti trgovine, gostinstva in menjalništva, ki se opravlja v mejnih prodajalnah oziroma 
na mejnih prehodih, na svoje odvisne družbe, ki jih je ustanovila v ta namen in sicer po 
načelu, da se dejavnost vsake posamezne mejne prodajalne prenese na svojo odvisno družbo. 
S prenosom dejavnosti želi družba doseči ustvaritev pogojev za večjo preglednost poslovanja, 
povečati motivacijo zaposlenih ter omejiti in razpršiti rizike opravljanja dejavnosti.  
 
 
Družba Kompas Mejni turistični servis d.d., je dne 06.04.2006 prejela sklep Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, s katerim je to sodišče dne 05.04.2006 v sodni register vpisalo sklep 
skupščine KOMPAS MTS d.d., o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 
20.3.2006. 
 
Z vpisom sklepa v sodni register se osnovni kapital družbe zmanjša za 2.378.404.000,00 SIT, 
tako da po zmanjšanju znaša 594.601.000,00 SIT. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v 
višini 2.378.404.000,00 SIT se prenese v kapitalske rezerve družbe. Zmanjšanje osnovnega 
kapitala se izvede z združevanjem delnic, tako da se po 5,00 sedanjih delnic družbe združi v 
eno novo delnico, nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Vse delnice ostanejo enake vrste in 
lastnosti ter pravic kot doslej. 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 31.5.2006 
 
         Direktor družbe 


