TERME ČATEŽ d.d.,
Topliška cesta 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI

OBJAVLJA
PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.
za obdobje januar - september 2009
Čatež ob Savi, november 2009

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za
obdobje januar – september 2009 bo dostopen javnosti od 17.11.2009 dalje v sistemu elektronskega
obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si
pod naslovom
»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje družba Terme
Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o
poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januarseptember 2009. Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za
prvih devet mesecev leta 2009, skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in
Zakonom o gospodarskih družbah.
Osnovni podatki o družbi Terme Čatež d.d. in podjetjih v Skupini Terme Čatež
Ime podjetja:
Dejavnost:
Matična številka:
Davčna številka:
Vložna številka:
Datum vpisa v sodni register:
Osnovni kapital družbe:
Število izdanih delnic:
Nominalna vrednost delnice:
Kotacija delnic:

Terme Čatež d.d.
55.100
5004896
55444946
10080100
23.11.1995
12.444.216,32 EUR
497.022
kosovne delnice
Ljubljanska borza d.d., borzna kotacija, oznaka delnice
TCRG

Uprava:
Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta: Robert Krajnik
Družba Terme Čatež d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška
dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.
Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964 ) je
ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj
navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež d.d. leta 1964 pridobile status oziroma
registracijo "naravnega zdravilišča".
Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil
zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice.
Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki
Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Terme Čatež so eno od 15 Slovenskih naravnih zdravilišč, po
svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh Slovenskega turizma.
Delnica Term Čatež d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni
trg Ljubljanske borze.

SESTAVA SKUPINE TERME ČATEŽ
Matična firma Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:
v Čatežu na 45 hektarjih, na desnem bregu reke Save ,
na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna.
Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča
družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic. Vse odvisne družbe nadzirajo
nadzorni sveti, v katerih so predstavniki iz obvladujoče družbe.
Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež d.d.:
Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana

- odvisno podjetje La Storia d.o.o. Zagreb
Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo in
Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja
Cvetje d.d., Topliška cesta 34, 8250 Brežice
- odvisno podjetje Vrtnarija d.o.o., Topliška cesta 34, 8250 Brežice

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe
Firma in sedež družbe

DELIKATESA d.d., Ljubljana
LA STORIA d.o.o., Zagreb
TERME ILIDŽA d.o.o., Sarajevo
MARINA d.d., Portorož
TP PORTOROŽ d.d., Portorož
TERMALNA RIVIERA d.o.o., Novalja
CVETJE d.d. Čatež ob Savi
VRTNARIJA d.o.o., Čatež

Vrsta kapitalske Delež Term Čatež Število delnic Skupno
naložbe
d.d. (v%) v
v lasti Term
število delnic
kapitalu odvisne Čatež d.d.
družbe
delnice
100,00
56.314
56.314
delnice
100,00
delež
90,00
delnice
73,45
230.570
313.932
delnice
100,00
195.000
195.000
delež
100,00
delnice
100,00
154.249
154.249
delnice
100,00

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan, 30.09.2009

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvih devetih mesecih
2009
a) Fizični kazalci
V devetmesečju 2009 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 571.824
prenočitev (v devetmesečju 2008: 539.686 prenočitev), kar predstavlja za 6% več kot v enakem
obdobju preteklega leta; domači gosti so ustvarili 351.130 prenočitev, kar pomeni 6,7% več kot v
enakem obdobju preteklega leta, medtem ko so tuji gosti ustvarili 220.694 prenočitev, kar pomeni
4,8% več glede na devetmesečje 2008. Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve
italijanskih gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 38,6%, v
prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 47,5%. Povprečna zasedenost hotelskih postelj je bila
60%.
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v devetmesečju 2009
porast glede na enako obdobje preteklega leta (3,6 %). Zabeležili smo 807.338 kopalcev (lani 766.711
kopalcev).

b) Poslovni izid
Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2009 realizirala:
- 24.912 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.887 tisoč EUR.
Skupina Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2009 realizirala:
- 36.751 tisoč EUR poslovnih prihodkov in
- čisti dobiček v višini 4.647 tisoč EUR.

c) Delnica
Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2009 znašala
190,00 EUR, na dan 30.09.2008 pa 250,00 EUR. Tržna cena je manjša za 24% glede na enako
obdobje preteklega leta. Padec SBI v tem obdobju je znašal 30,5%.

d) Zaposleni
Po stanju na koncu meseca septembra 2009 je bilo v Termah Čatež d.d. zaposlenih 474 oseb, kar
predstavlja za 2% manj kot v enakem obdobju preteklega leta.
e) Pomembnejše investicije
A) Lokacija Čatež
- izgradnja 30 apartmajev v kampu in ureditev prostora za kampiranje
- izgradnja indijanske vasi (25 šotorov s po 4 ležišči)
Ostale zaključene investicije:
- prenova bazena nepravilnih oblik na poletni Termalni rivieri;
- izgradnja nadstreška in ureditev terase slaščičarne Urška;
- vzpostavitev povezave med bazenskima kompleksoma poletne in zimske Termalne riviere;
- vzpostavitev centralnega nadzornega sistema v bazenskem kompleksu zimske Termalne riviere.
B) Lokacija Mokrice
- prenova golf kluba in golf igrišča.
C) Lokacija Žusterna
- prenova pritličja hotela - izgradnja 10 sob in 3 apartmajev, tajske masaže;
- prenova notranjih bazenov bazenskega kompleksa - notranja dekoracija, bazenska tehnika,
solarno ogrevanje.
D) Lokacija Sarajevo
- pridobitev projekta za gradbeno dovoljenje izgradnje hotela, kongresnega centra, savna parka,
zunanje ureditve z vzpostavitvijo kamp prostorov.
f) Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe
Dne 6.1.2009 so Terme Čatež d.d. prejele odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, z dne
5.1.2009, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba družb Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d.
(v nadaljevanju: prevzemnika) za 497.022 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z
glasovalno pravico oznake TCRG, zmanjšano za 123.540 delnic, katere imata prevzemnika, skupaj z
osebami, s katerimi delujeta usklajeno, že v lasti, torej skupno za 373.482 navadnih imenskih
kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake TCRG ciljne družbe Terme Čatež d.d., ki je
trajala od 4.11.2008 do 29.12.2008, uspešna.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da sta jo prevzemnika v skladu
s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestila, da je prevzemno ponudbo sprejelo 93
imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 148.749 delnic ciljne družbe, kar predstavlja
29,93% vseh delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe
prevzemnika nista določila najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna
ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je
predmetna prevzemna ponudba uspela.
g) Prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe Cvetje Čatež d.d. na Terme Čatež d.d.
Terme Čatež d.d. so dne 17.06.2009 prejele odločbo KDD -Centralne klirinško depotne družbe d.d.,
Ljubljana, ki je odločila, da je na glavnega delničarja, torej Terme Čatež d.d., prenesla delnice
manjšinskih delničarjev družbe Cvetje Čatež d.d. in sicer 4.590 (2,98% vseh delnic z glasovalno
pravico) navadnih imenskih delnic z oznako AGCP. Terme Čatež d.d. so tako postale lastnik skupaj
154.249 delnic z oznako AGCP družbe Cvetje Čatež d. d. (117.431 navadnih imenskih delnic z oznako
AGCP in 36.818 prednostnih delnic), oziroma 100,00% delnic z glasovalno pravico.
Na skupščini družbe Cvetje Čatež d.d. je bil dne 10.06.2009 sprejet sklep o prenosu vseh delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Terme Čatež d.d. so bile na dan skupščine imetnik
97,02 % glasovalnih pravic oziroma 149.659 delnic z oznako AGCP družbe Cvetje Čatež d. d. (112.841

navadnih imenskih delnic z oznako AGCP in 36.818 prednostnih delnic).
Manjšinskim delničarjem bo izplačana denarna odpravnina v skladu s sklepom skupščine.
h) Pripojitev družbe Cvetje Čatež d.d. Termam Čatež d.d.
Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi so v skladu s 586. členom zakona o
gospodarskih družbah dne 16. 07. 2009 registrskemu organu predložile pripojitveno pogodbo, ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe. Pripojitvena pogodba je sklenjena med Termami Čatež d.d.
kot prevzemno družbo in Cvetjem Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška c. 34, kot prevzeto družbo.

i) Zasedanje skupščine delniške družbe Terme Čatež d.d. dne 27.08.2009
Dnevni red skupščine:
1 Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2 Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008
3 Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009
4 Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
5 Volitve v nadzorni svet
6 Sprejem sklepa o določitvi višine sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega
sveta
Sprejeti sklepi:

Sklep št. 1 :
1 »Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto z mnenjem revizorja in
konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Čatež za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
2 »Bilančni dobiček za leto 2008 (dvatisočosem) v znesku 5.744.133,10 € se uporabi:
– 2.450.910,00 € za dividende (5 (pet) € bruto dividende na delnico);
– 3.293.223,10 € se razporedi v preneseni dobiček družbe
3. »Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2008.«
4 »Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2008 ter se mu podeli razrešnica.«

Sklep št. 2 : »Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2009 se imenuje
revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000
Ljubljana. »

Sklep št. 3 :
» Skupščina družbe Terme Čatež d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1,
pooblašča Upravo družbe, da lahko v največ 36 mesecih od dneva sprejema tega sklepa, v imenu in
za račun družbe, na podlagi poslov sklenjenih na organiziranem trgu, v breme bilančnega dobička
kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 49.702 delnic, oziroma 10%
osnovnega kapitala družbe.
Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi
trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 150 (stopetdeset) EUR in ne višja od
250 (dvestopetdeset) EUR.«
Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti na sprejete sklepe.
j) Prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe Delikatesa d.d. na Terme Čatež d.d.
Terme Čatež d.d. so dne 10.08.2009 prejele odločbo KDD -Centralne klirinško depotne družbe d.d.,
Ljubljana, ki je odločila, da je na glavnega delničarja, torej Terme Čatež d.d., prenesla delnice
manjšinskih delničarjev družbe Delikatesa d.d. in sicer 2.807 (4,98% vseh delnic ) navadnih imenskih
delnic z oznako DKTG. Terme Čatež d.d. so tako postale lastnik skupaj 53.671 delnic z oznako DKTG

družbe Delikatesa d.d., oziroma 100,00% delnic z glasovalno pravico. Delikatesa ima v lasti 2.643
lastnih delnic.
Manjšinskim delničarjem je izplačana denarna odpravnina v skladu s sklepom skupščine.
k) Prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe Turistično podjetje Portorož d.d. na
Terme Čatež d.d.
Terme Čatež d.d. so dne 10.08.2009 prejele odločbo KDD -Centralne klirinško depotne družbe d.d.,
Ljubljana, ki je odločila, da je na glavnega delničarja, torej Terme Čatež d.d., prenesla delnice
manjšinskih delničarjev družbe Turistično podjetje Portorož d.d. in sicer 12.931 (6,63% vseh delnic z
glasovalno pravico) navadnih imenskih delnic z oznako TUPG. Terme Čatež d.d. so tako postale lastnik
skupaj 195.000 delnic z oznako TUPG družbe Turistično podjetje Portorož d.d., oziroma 100,00%
delnic z glasovalno pravico.
Manjšinskim delničarjem bo izplačana denarna odpravnina v skladu s sklepom skupščine.
Spremembe v lastniški strukturi
IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 30.06.2009

DELNIČAR
DZS, d.d.
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
DELO PRODAJA, d.d.
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Delikatesa d.d.
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA
ATTEMS JOHHANES
DRASCHE WARTINBERG ELENORE
RAU GABRIELLE
OSTALI DELNIČARJI
Skupaj

30.6.2009
Odstotek
lastništva
40,00
23,79
14,07
3,99
1,66
1,38
1,09
1,01
1,00
1,00
11,02
100,00

30.6.2009
Število
delnic
198.788
118.262
69.949
19.850
8.247
6.840
5.393
5.005
4.962
4.962
54.764
497.022

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.06.2009
IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 30.09.2009

DELNIČAR
DZS, d.d.
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
DELO PRODAJA, d.d.
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Delikatesa d.d.
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA
ATTEMS JOHHANES
DRASCHE WARTINBERG ELENORE
RAU GABRIELLE
OSTALI DELNIČARJI
Skupaj

30.6.2009
Odstotek
lastništva
44,97
23,79
9,15
3,99
1,66
1,38
1,09
1,01
1,00
1,00
10,97
100,00

30.6.2009
Število
delnic
223.507
118.262
45.463
19.850
8.247
6.840
5.393
5.005
4.962
4.962
54.531
497.022

Tabela 3: Izpis iz delniške knjige na dan 30.09.2009

Podatki o delnici
Konec septembra 2009 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.102
delničarja. Družba ima izdanih 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Vse delnice kotirajo
na ljubljanski borzi pod oznako TCRG. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.
Družba, ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo
lastnih delnic in jih tudi na dan 30.09.2009 nima v zastavi.

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2009 znašala
190,00 EUR, tržna cena delnice na dan 30.09.2008 pa je znašala 250,00 EUR.
Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic,
je na dan 31.12.2008 znašala 135,64 EUR, na dan 30.09.2009 pa znaša 143,57 EUR.
Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim
izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 7,93 EUR (v
devetmesečju 2008 7,13 EUR) in je za 11% višji od čistega dobička na delnico iz devetmesečja 2008.
Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma
sklepa o odobrenem kapitalu.
Skupščina družbe je na redni seji dne 27.08.2009 sprejela sklep o izplačilu dividende v bruto znesku
5,00 EUR po delnici. Dividende se bodo pričele izplačevati z dne 31.10.2009.
Po našem najboljšem vedenju ne obstajajo dodatna tržna tveganja, razen dejavnikov sistematičnega
tveganja, ki so značilni za vse vrednostne papirje , ki kotirajo na Ljubljanski borzi, ki bi bistveno
vplivala na spremembo vrednosti delnice.

Uprava in nadzorni svet družbe
Terme Čatež d.d. predstavlja in vodi generalni direktor Bojan Petan.
Nadzorni svet Term Čatež d.d.:
mag. Robert Krajnik – predsednik nadzornega sveta
mag.dr. Johannes Attems – namestnik predsednika
Ada De Costa Petan - član
Mitja Grum - član
Tomaž Pogorelec - član
Vladimirj Smolec - član
Nadzorni svet je izvoljen na skupščini delniške družbe dne 29. januarja 2008.
Svet delavcev TERM ČATEŽ d.d. je imenoval za člane nadzornega sveta naslednje predstavnike:
Dragan Štipula
Damjan Krulc
Milan Blaževič
Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež d.d.

v tisoč EUR
Postavka
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Dobiček pred davki
Davek od dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

01.01.-30.09.
2009
24.786
-18.930
5.856
-936
4.920
-1.033
3.887

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. do 30.09.2009 in 2008

01.01.-30.09. Indeks
2008
09/08
23.626
-18.151
5.475
-992
4.483
-986
3.497

104,91
104,29
106,96
94,35
109,75
104,76
111,15

Izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež
01.01.-30.09.
v tisoč eur

2009

01.01.-30.09.
2008

Struktura

Indeks
Struktura

09/08

Postavka
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Dobiček pred davki
Davek od dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Dobiček ki pripada večinskemu lastniku
Dobiček ki pripada manjšinskim lastnikom
Čisti dobiček večinskega lastnika na delnico

36.751

100,00

36.701

100,00

-29.929

-81

-29.137

-79

462

6.822
-641
6.181
-1.534
4.647
4.302

18,56

20,61

90,19

11,71

7.564
-1.529
6.035
-1.557
4.478
4.261

345

0,94

217

-1,74
16,82
-4,17
12,64

8,78

100,14

-4,17

41,92

16,44

102,42

-4,24

98,52

12,20

103,77

11,61

100,96

0,59

158,99

8,69

100,96

Tabela 5: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. do 30.09.2009 in 2008

Plan in napoved za leto 2009
Zastavljeni cilji so zelo ambiciozni na vseh področjih delovanja, ki pa jih z usklajenim delovanjem na
vseh področjih lahko uresničimo. Največja negotovost je zagotovo gibanje cen surovin in izdelkov,
predvsem zaradi pričakovanih podražitev ter vpliv poostritve nadzora mejnega prehoda predvsem za
goste iz držav nečlanic EU.
Družba Terme Čatež d.d. v letu 2009 načrtuje 33,3 milijona EUR poslovnih prihodkov, dobiček iz
poslovanja v višini 7,4 milijona EUR in 4,4 milijona EUR čistega dobička. V letu 2009 planiramo
realizirati 716.170 prenočitev, kar je 7,6% več kot v letu 2008 in 1.023.717 kopaliških vstopov.
Družba Terme Čatež d.d. namerava vložiti v nove investicije cca 3 milijone EUR . Kot večje
investicije omenjamo izgradnjo 30 apartmajev v kampu, obnovo čistilne naprave ter razširitev
prostorov za kampiranje. Pri tem omenjamo novost v ponudbi kampa in sicer gradnjo indijanske vasi.
Na poletni Termalni rivieri načrtujemo sanacijo obbazenskih površin, povezavo med zimsko in poletno
Termalno riviero ter popestritev ponudbe z novimi lokali. Na lokaciji Mokric nameravamo prenoviti
streho na golf klubu, na lokaciji Žusterna v Kopru pa je predvidena prenova sob in izgradnja dodatnih
12 sob v prostorih hotela. Predvidena je tudi pridobitev projektne dokumentacije za razširitev hotela
Terme ter mini casinòja. Investicijska politika je naravnana tako, da bodo manjše investicije
dopolnjevanja in izboljšave kakovosti ponudbe potekale tekoče, večje investicije pa bodo odvisne od
trenutnega ekonomskega položaja in vpliva krizne situacije v Sloveniji in svetu na položaj turizma.
Cenovna politika je usklajena s ponudbo primerljivih zmogljivosti v ostalih naravnih zdraviliščih in
turističnih središčih v Sloveniji.
Najpomembnejše investicije v Skupini Terme Čatež v letu 2009 so:
izgradnja druge faze v Termah Ilidža d.o.o: hotel, kongresni in wellness center;
obnova restavracije v Marini ter sprememba zazidalnega načrta na področju kompleksa Marina
Portorož

Pregled realizacije plana družbe Terme Čatež d.d.

KAZALNIKI - TERME ČATEŽ d.d.
Čisti prihodki od prodaje
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
Poslovni izid iz poslovanja
Čisti poslovni izid
Dodana vrednost
Število zaposlenih iz ur
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega
Dodana vrednost na zaposlenega
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v kosmatem donosu
iz poslovanja
Čisti dobiček v kapitalu
Sredstva
Kapital
Delež kapitala v sredstvih

PLAN
INDEKS
januar -september
januar januar primerjave z 2008
2008
september 2009 september 2009
R09/R08
23.456.265
24.550.603
25.695.045
104,67
8.457.766
9.117.115
9.386.610
107,80
5.474.873
5.856.272
6.333.287
106,97
3.496.552
3.887.072
3.945.989
111,17
15.418.678
16.082.691
16.757.235
104,31
438
444
447
101,37
53.941
55.823
57.666
103,49
35.202
36.222
37.488
102,90

35,80%
5,24%
136.864.216
66.735.087
48,76%

36,78%
5,52%
140.507.003
70.373.590
50,09%

36,42%
5,91%
134.423.980
66.778.320
49,68%

INDEKS
doseganja plana
R09/PL09
95,55
97,13
92,47
98,51
95,97
99,33
96,80
96,62

102,75
105,42
102,66
105,45
102,72

Tabela 6: Doseganje planskih ciljev

Dogodki po datumu obračunskega obdobja
Ni bilo pomembnejših dogodkov.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani
Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – september 2009 bodo dostopni
javnosti od 17.11.2009 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom
»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«

Čatež, november 2009

Uprava družbe

101,01
93,47
104,53
105,38
100,82

