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

OBJAVLJA
PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.
za obdobje januar - marec 2009

Čatež ob Savi, maj 2009
Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za
obdobje januar – marec 2009 bo dostopen javnosti od 18.05.2009 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. in ZTFI 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 januar-marec
2009. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so
sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju so nekonsolidirani in niso revidirani.

Osnovni podatki o družbi Terme Čatež d.d. in podjetjih v Skupini Terme Čatež

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., standardna kotacija, ozn. delnice TCRG

Uprava:

Bojan Petan

Ime podjetja:
Dejavnost:
Matična številka:
Davčna številka:
Vložna številka:
Datum vpisa v sodni register:
Osnovni kapital družbe:
Število izdanih delnic:
Nominalna vrednost delnice:

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.
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.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg
Term Čatež d.d.:
• Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi
• 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
- odvisna družba 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
- odvisna družba Vrtnarija d.o.o., Topliška cesta 34, 8250 Brežice
Kapitalske naložbe v hčerinske družbe
Firma in sedež družbe

Vrsta
kapitalske
naložbe

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

delnice
delnice
delež
delnice
delnice
delež
delnice
delnice

Delež Term Čatež Število delnic Skupno
d.d. (v%) v
v lasti Term
število delnic
kapitalu odvisne Čatež d.d.
družbe
89,79
50.564
56.314
89,79
90,00
73,45
230.570
313.932
79,81
155.624
195.000
100,00
97,02
149.659
154.249
97,02

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan, 31.03.2009
Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvem trimesečju 2008
a) Fizični kazalci
V prvem trimesečju je realiziranih 125.604 (lani 122.196) prenočitev, kar predstavlja 2,8% več kot v
enakem obdobju preteklega leta. Število domačih prenočitev se je povečalo za 7,9%, število tujih
prenočitev pa se je zmanjšalo za 5,4%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev se je
povečal za 3,2%, zabeleženih je 190.379 kopaliških vstopov (lani 184.505 kopaliških vstopov).

b) Pomembnejše investicije
Izgradnja 30 apartmajev v kampu in ureditev prostora za kampiranje
Zaključili smo z novostmi v kampu. Družinske počitnice v prijetnem okolju v bližini Termalne riviere bo
odslej možno preživljati v novih, superior apartmajih, kampistom pa je na voljo še 40 dodatnih
prostorov na prijetni in mirni lokaciji tik ob jezeru.
Izgradnja indijanske vasi (25 šotorov s po 4 ležišči)
Indijanska vas v Čatežu, ekskluzivna novost v Sloveniji, je prve goste sprejela že konec aprila. V vasi
je postavljenih 25 indijanskih šotorov s po 4 ležišči, skupno torej 100 ležišč. Locirana ob jezeru bo
indijanska vas idealna za družinske počitnice, šolske izlete, teambuilding programe in tudi za
avanturistična doživetja.
Filozofija postavitve indijanske vasi:
Šotori so postavljeni v petih krogih. Na šotorih v vodnem krogu so upodobljene z vodo povezane
živali. Krog predstavlja žensko; vsako življenje se prične v vodi, podobno kot se človeško življenje
prične v ženski. V vodnem krogu so živele ženske in ribiči.

Na šotorih v zemeljskem krogu so upodobljene živali, kot so: srnjad, konji, medvedi in bizoni, ki so
omogočali indijancem preživetje v naravi. Iz njihovih kož so izdelovali svoje šotore in oblačila. V
zemeljskem krogu so živeli lovci .
Na šotorih zračnega kroga so upodobljene različne vrste ptic in kačjih pastirjev. Za indijance je bila
najpomembnejša ptica orel. Verjeli so, da je orel stvarnikov sel. Šotori v zračnem krogu so obarvani v
različnih niansah modre, ki predstavlja nebo, in rdeče, ki ponazarja sončni vzhod in zahod.V zračnem
krogu so živeli sveti možje, ki so bili povezani z nadnaravnimi silami.
V ognjenem krogu so se indijanci zbirali pri različnih obredih; verjeli so, da ogenj zbližuje ljudi, zato
so se zbirali, plesali in družili ob ognju. Prevladujoča barva teh šotorov je rdeča in ponazarja ogenj.
Šotori so poslikani s soncem, bizonovimi lobanjami, pri nekaterih plemenih pa tudi s podobo črnega
panterja- simbola ognja.
Peti krog je krog geometričnih simbolov. Ta ponazarja naravne stvari in občutja Indijancev,
prenešena v simbole ( krog = sonce, trikotnik = gore, cik-cak=voda, križ= mož, križ s krogom =
ženska,...).

c) 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.

d) Poslovni izid
Družba Terme Čatež d.d. je v trimesečju 2009 realizirala:
- 6.652 tisoč EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 705 tisoč EUR.

e) Delnica
Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2009 znašala
195,00 EUR, na dan 31.03.2008 pa 280,00 EUR, kar znaša padec za 30,36%. SBI je v istem obdobju
zabeležil padec za 59,12%.

f) Zaposleni
Po stanju na koncu meseca marca 2009 je bilo zaposlenih lani 464 oseb (lani 459 oseb), kar
predstavlja za 1,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

g) Seja nadzornega sveta Term Čatež d.d.
Nadzorni svet je na svoji 74. seji dne 23.04.2009 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Terme Čatež
d.d., in se seznanil s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Terme Čatež za leto 2008. Poročilo
nadzornega sveta bo sprejeto skupaj s sprejemom konsolidiranega letnega poročila.

Spremembe v lastniški strukturi

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 31.03.2009
31.3.2009
Odstotek
DELNIČAR
lastništva
DZS, d.d.
43,60
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
23,79
DELO PRODAJA, d.d.
10,45
DELNIŠKI TRIGLAV STEBER I
3,99
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
1,66
DELIKATESA d.d.
1,38
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA
1,09
ATTEMS JOHHANES
1,01
DRASCHE WARTINBERG ELENORE
1,00
RAU GABRIELLE
1,00
OSTALI DELNIČARJI
11,04
SKUPAJ
100,00

31.3.2009
Število
delnic
216.679
118.262
51.949
19.850
8.247
6.840
5.393
5.005
4.962
4.962
54.873
497.022

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 31.12.2009

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan
31.03.2008
31.03.2008 31.03.2008
Odstotek
Število
DELNIČAR
lastništva
delnic
DZS, D.D.
24,07
119.624
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
23,79
118.262
TOWRA S.A.
14,35
71.341
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
6,00
29.800
M. B. SATLER INVESTICIJE D.O.O.
4,06
20.169
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I
3,99
19.850
EQT GROUP L.L.C.
3,97
19.740
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.
1,66
8.247
VZAJEMNI SKLAD DELNIŠKI EVROPA VIPA INVE
1,09
5.393
INTERSVET D.O.O.
1,03
5.138
OSTALI DELNIČARJI
15,99
79.458
SKUPAJ
100,00
497.022
Tabela 3: Izpis iz delniške knjige na dan 31.03.2008

Podatki o delnici
Osnovni kapital družbe Terme ČATEŽ d.d. na dan 31.03.2009 znaša 12.444 tisoč EUR in je razdeljen
na 497.022 navadnih imenskih delnic istega razreda. Delnica kotira na Ljubljanski borzi d.d. v
standardni kotaciji pod oznako TCRG.
Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.03.2009 znašala
195,00 EUR, na dan 31.03.2008 pa 280,00 EUR, kar znaša padec za 30,36%. SBI je v istem obdobju
zabeležil padec za 59,12%.
Odvisne družbe imajo v svoji lasti naslednje število delnic z oznako TCRG:
Delikatesa d.d.
6.840 delnic
Dividendna politika je posledica kapitalske sestave družbe, pričakovanj lastnikov, investicijske politike,
davčnih vidikov in doseženih in pričakovanih poslovnih rezultatov. Dividenda, izplačana v lanskem letu
je znašala v bruto višini 4,35 EUR na delnico.
Konec marca 2009 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.119
delničarjev. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi vpisanih lastnih delnic.

Tečaj in trgovanje z delnico

Graf 1: Pregled gibanja tečaja delnice TCRG in SBI v obdobju marec 08 do marec 09

Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih
delnic in jih tudi na dan 31.03.2009 nima v zastavi.
Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic,
na dan 31.03.2009 znaša 135,19 EUR, na dan 31.12.2008 pa je znašala 133,77 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 1,42 EUR (v
trimesečju 2008 1,36 EUR) in je za 4,2% višji od čistega dobička na delnico iz trimesečja 2008.

Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma
sklepa o odobrenem kapitalu.

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
• Vladimir Smolec - član
Svet delavcev TERM ČATEŽ d.d. je imenoval za člane nadzornega sveta naslednje predstavnike:
• Igor Iljaš
• Damjan Krulc
• Zdenka Urekar

Izkaz poslovnega izida v obdobju januar marec za družbo Terme Čatež d.d.
v EUR
01.01.-31.03.2009
Postavka
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Stroški blaga, materiala, in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Finančni izid
Dobiček pred davki
Davek od dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Število delnic
Čisti dobiček na delnico v EUR

6.567.840
84.007
6.651.847
2.324.748
1.999.253
1.088.255
132.549
1.107.042
34.334
249.018
-214.684
892.358
187.395
704.963
497.022
1,42

01.01.-31.03.2008
6.279.907
26.078
6.305.985
2.166.766
1.978.749
944.657
128.199
1.087.614
28.289
248.439
-220.150
867.464
190.842
676.622
497.022
1,36

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2009 do 31.03.2009

Skupina prihodkov iz prodaje se je v trimesečju 2009 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta
povečala za 5,5%. Slovenski trg ima še vedno največji delež v prihodkih družbe. V strukturi stroškov

izstopajo stroški blaga, materiala in storitev ter stroški amortizacije, katerih stopnja rasti je nad rastjo
celotnega prihodka.
Družba Terme Čatež d.d. je v trimesečju 2009 realizirala:
- 6.651.847 EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 704.963 EUR.
Kapital družbe Terme Čatež d.d. na dan 31.03.2009 znaša 67.192 tisoč EUR, na dan 31.12.2008 pa je
znašal 66.487 tisoč EUR.

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 omanjamo izgradnjo 30 apartmajev v kampu, obnovo čistilne napraveter razširitvijo
prostorov za kampiranje. Pri tem omenjamo novost v ponudbi kampa in sicer izgradnjo indijanske
vasi. Na zunanji termalni rivieri načrtujemo izvedbo sanacije obbazenskih površin, izvedbo povezave
med zimsko in letno termalno riviero ter popestritev ponudbe z novimi lokali. Na lokaciji v Mokricah
nameravamo izvesti prenovo strehe 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 casinoja. Investicijska politika je naravnana tako,
da bodo manjše investicije v smeri dopolnitve in kvalitativne izboljšave ponudbe tekle 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 planirane 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
v€

KAZALNIKI - TERME ČATEŽ d.d. v €
Čisti prihodki od prodaje
Poslovni izid iz poslovanja
Čisti poslovni izid
Dodana vrednost
Končno število zaposlenih 31.03.
Kosmati donos iz poslovanja na zaposlenega
Dodana vrednost na zaposlenega

januar - marec
2008
6.279.907
1.043.041
676.622
4.105.697
459
13.739
8.945

januar - marec
2009
6.567.840
1.107.042
704.963
4.303.488
464
14.336
9.275

32,23%
1,02

33,00%
1,05

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo v kosmatem
donosu iz poslovanja
Čisti dobiček v kapitalu%

INDEKS
PLAN
primerjave z
januar - marec
2008
2009
R09/R08
6.800.790
104,58
1.026.540
106,14
439.631
104,19
4.267.219
104,82
469
101,09
14.533
104,35
9.099
103,69
30,00%
0,69

102,41
102,86

INDEKS
doseganja
plana
R09/PL09
96,57
107,84
160,35
100,85
98,93
98,65
101,94
110,01
152,74

Tabela 5: Doseganje planskih ciljev

Dogodki po datumu obračunskega obdobja
Pomembnejših dogodkov v tem obdobju ni zabeleženih.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani
Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – marec 2009 bodo dostopni javnosti
od 18.05.2009 dalje za obdobje 5 let na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom
»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«

Čatež, maj 2009

Uprava družbe

