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

OBJAVLJA
PODATKE O POSLOVANJU DRUŽBE
TERME ČATEŽ d.d.
za obdobje januar - september 2008

Čatež ob Savi, november 2008
Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za
obdobje januar – september 2008 bo dostopen javnosti od 14.11.2008 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 2008. Podatki in pojasnila so pripravljena na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov
za prvih devet mesecev leta 2008, ki so pripravljeni 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:
Uprava:

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
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

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, 30.06.2008

Najpomembnejši dogodki v poslovanju družbe Terme Čatež d.d. v prvih devetih mesecih
2008

a) Fizični kazalci
V devetmesečju 2008 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 539.686
prenočitev (v devetmesečju 2007: 518.043), kar predstavlja za 4,2% več kot v enakem obdobju
preteklega leta; domači gosti so ustvarili 329.100 prenočitev, kar pomeni 0,7% več kot v enakem
obdobju preteklega leta, medtem ko so tuji gosti ustvarili 210.586 prenočitev, kar pomeni 10,1% več
glede na devetmesečje 2007. Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve italijanskih
gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 39%, v prenočitvah
hotelskih gostov (brez kampa) pa 50,2%. Povprečna zasedenost hotelskih postelj je bila 61%.
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v devetmesečju 2008
minimalni porast glede na enako obdobje preteklega leta (0,03 %). Zabeležili smo 766.711 kopaliških
vstopov.

b) Poslovni izid
Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2008 realizirala:
- 23.626 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.813 tisoč EUR.
Skupina Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2008 realizirala:
- 36.699 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 4.479 tisoč EUR.

c) Delnica
Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2008 znašala
250,00 EUR, na dan 30.09.2007 pa 303,30 EUR.

d) Zaposleni
Po stanju na koncu meseca septembra 2008 je bilo v Termah Čatež d.d. zaposlenih 483 oseb, kar
predstavlja za 5,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

e) Zasedanje skupščine delniške družbe Terme Čatež d.d. dne 29.01.2008
Dnevni red skupščine:
1
2
3
4

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Umik lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
Razveljavitev sklepov 13. (trinajste) redne seje skupščine družbe Terme Čatež z dne 31.07.2007
Ponovno odločanje o skupščinskih sklepih, sprejetih na 13. redni seji skupščine družbe Terme Čatež
d.d. dne 31.07.2007

Sprejeti so naslednji sklepi:
2. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 1:
Umakne se 100.894 lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35 (petintrideset), Čatež
ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., v
višini 58.374 delnic in družba Turistično podjetje Portorož d.d., v višini 42.520 delnic.
3. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 2 :
Sklepi 13. redne seje skupščine družbe Terme Čatež d.d. z dne 31.7.2007 se v celoti razveljavijo.
4.1. Točka dnevnega reda:

Sklep št. 3 :
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006.
Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 se uporabi
- 1.088.478,18 EUR za dividende ali 2,19 EUR bruto dividende na delnico;
- 59.948,26 EUR za nagrado upravi;
- 3.258.608,57 EUR ostane nerazporejeno in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
b) Upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2006
c) Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2006.
4.2. Točka dnevnega reda:
Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2007

Sklep št. 4 :

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG
SLOVENIJA podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o..
4.3. Točka dnevnega reda:
Volitve članov nadzornega sveta

Sklep št.5 :
Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata
dne 29.1.2008 in sicer:
Dr. Johannesa Attemsa, mag. Roberta Krajnika, Tomaža Pogorelca, Vladimirja Smolca, Mitjo Gruma in
Ada De Costa Petan.

f) Preknjižba lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine
Uprava Terme Čatež d.d. je dala dne 01.02.2008 nalog za preknjižbo 100.894 lastnih delnic (TCRG) na
svoj trgovalni račun od sedanjih imetnikov – hčerinskih družb družbe Term Čatež d.d., kar predstavlja
16,87 % vseh delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi in sicer
58.374 delnic od družbe Marina Portorož d.d. in 42.520 delnic od družbe Turistično podjetje Portorož
d.d., po ceni 309,47 EUR za delnico.
Premik lastnih delnic iz trgovalnega računa pri hčerinskih družbah je opravljen kot posledica
sprejetega sklepa skupščine družbe Terme Čatež d.d. o umiku lastnih delnic za potrebe umika lastnih
delnic, ki bo izveden na podlagi obvestila o vpisu sklepa v sodni register.
g) Konstitutivna seja nadzornega sveta Term Čatež d.d.
Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na konstitutivni seji dne 30.01.2008 in izmed svojih članov
imenoval za predsednika nadzornega sveta mag. Roberta Krajnika, za namestnika predsednika pa dr.
Johannesa Attemsa.
h) Imenovanje prokurista
Generani direktor družbe Terme Čatež d.d. je za prokurista družbe imenoval gospoda Bojana Petana, s
stalnim prebivališčem Pod obzidjem 26 a, Brežice.
i) Zbiranje ponudb za prodajo 89,79 % vseh delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000
Ljubljana
Terme Čatež d.d. so v časopisu Dnevnik, Finance in na SEOnet oddale 20.02.2008, razpis za javno
zbiranje ponudb za prodajo večinskega paketa delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana.

j) Začasna odredba s strani Okrožnega sodišča v Krškem
S strani Okrožnega sodišča v Krškem v zadevi Pg 8/2008, ki je vezana na zahtevo tožeče stranke,
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, za
izdajo začasne odredbe v zvezi s tožbo na ničnost in izpodbojnost sklepov skupščine družbe Terme
Čatež d.d. z dne 29.01.2008, je družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi
prejela dne 21.02.2008 sklep o zavrnitvi spodaj predlaganih sklepov s strani Kapitalske družbe kot
sledi:
1. Toženi stranki se prepoveduje kakršnokoli razpolaganje kot tudi izvršitev umika 100.894 delnic
izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi z oznako TCRG na podlagi sklepa
izredne skupščine tožene stranke z dne 29.01.2008, sprejetega pri 2. točki dnevnega reda te
skupščine. Toženi stranki se prepoveduje prijaviti vknjižbo izbrisa 100.894 lastnih delnic pri KDD na
račun tožene stranke - izdajatelja delnic TCRG.

Prepoved razpolaganja in izvršitve umika se zaznamuje pri delnicah z oznako TCRG, izdajatelja
Terme Čatež d.d., v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD
- Centralni klirinško depotni družbi d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana.
2. V primeru kršitve te začasne odredbe se toženi stranki izreče denarna kazen v višini 200.000,00
EUR, ki se ponavlja z vsako kršitvijo, dokler skupaj naložena kazen ne doseže zneska 2.000.000,00
EUR.
3. Ta začasna odredba velja do izteka tridesetih dni od dneva pravnomočnosti sodbe sodišča, s katero
bo odločeno o tožbenem zahtevku tožeče stranke na ničnost in izpodbojnost sklepov izredne seje
skupščine tožene stranke z dne 29.01.2008.
4. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka o začasni odredbi v roku 8-ih dni,
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje do plačila, pod izvršbo.

k) Sklep okrožnega sodišča v Krškem o vpisu sprememb v sodni register
Na podlagi sklepov zadnje skupščine delniške družbe Terme Čatež d.d. z dne 29.01.2008 so Terme
Čatež d.d. prejele sklep okrožnega sodišča v Krškem o vpisu sprememb pri subjektu Terme Čatež d.d.,
in sicer se v sodni register vpiše:
1. Znižanje osnovnega kapitala iz 14.970.355,53 EUR na 12.444.216,32 EUR in zmanjšanje števila
delnic iz 597.916 na 497.022.
Terme Čatež bodo po pravnomočnosti sklepa pričele aktivnosti vezane na izbris delnic v KDD in podale
zahtevo za znižanje kotacije na Ljubljanski borzi.
2. Novi člani nadzornega sveta:
- Ada de Costa Petan, Robert Krajnik, Vladimir Smolec, Mitja Grum, Johannes Attems in Tomaž
Pogorelec
Mandat novih članov je od 29.01.2008, z dnem sprejetja sklepa na skupščini družbe in traja do
28.01.2012.
Na zgornji sklep se je pritožila Kapitalska družba.
l) Imenovanje gospoda Bojana Petana za generalnega direktorja družbe Terme Čatež d.d.
Nadzorni svet Term Čatež d.d. na svoji 70. redni seji sprejme odstopno izjavo generalnega direktorja
gospoda Mladena Kučiša in z dnem 07.05.2008 imenuje gospoda Bojana Petana za generalnega
direktorja Term Čatež d.d. za mandat 5 let.

m) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi pritožbe Kapitalske družbe
Višje sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana je s sklepom zavrnilo pritožbo Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Ljubljana, v
zvezi z izpodbijanimi sklepi Registrskega sodišča o zmanjšanju osnovnega kapitala in vpisu novih
članov nadzornega sveta.
Registrsko sodišče je z izpodbijanim sklepom pri subjektu vpisa vpisalo spremembo osnovnega
kapitala od 14.970.355,53 EUR na 12.444.216,32 EUR, število delnic od 597.916 na 497.022, in šest
novih članov nadzornega organa, v skladu s sklepi skupščine delničarjev Term Čatež d.d., z dne
29.01.2008.

n) Nakup 97% delnic družbe Cvetje Čatež d.d.
Terme Čatež d.d so dne 24.04.2008 sklenile kupoprodajno pogodbo, s katero so od družbe Zarja
Čatež d.o.o., Topliška cesta 34, 8250 Brežice, pridobile 97,02% delnic izdajatelja Cvetje Čatež d.d.,
Topliška cesta 34, 8251 Čatež ob Savi, in sicer 36.818 prednostnih delnic z oznako AGCP in 112.841
navadnih delnic z oznako AGCG za kupnino 1.800.000,00 EUR.
Cvetje d.d. se ukvarja s proizvodnjo cvetja in vrtnin in je dolgoročno zanimiva z vidika sinergijskih
učinkov na poslovnih področjih ter možnosti prostorske širitve vodnih in ostalih turističnih programov
Term Čatež. Podjetje namreč razpolaga s 4,6 ha zemljišč, ima pa v zakupu približno 12 ha zemljišč.
o) Sodba v gospodarskem sporu DZS d.d. proti Terme Čatež d.d.
Okrožno sodišče v Krškem je v gospodarskem sporu med DZS d.d. Ljubljana kot tožečo stranko in
Termami Čatež d.d. kot toženo stranko razsodilo, da so sklepi 13. redne seje skupščine Term Čatež
d.d. z dne 31. 07. 2007 nični.

p) Zasedanje skupščine delniške družbe Terme Čatež d.d. dne 12.08.2008
Pomembnejši sklepi
1. »Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007 (dvatisočsedem) z
mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2007 (dvatisočsedem) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila.«
2. »Bilančni dobiček za leto 2007 (dvatisočsedem) v znesku 7.690.455,39 (sedemmilijonovšeststodevetdesettisočštiristopetinpetdeset 39/100) EUR se uporabi:
- 2.162.045,70 (dvamilijonastodvainšestdesettisočpetinštirideset 70/100) EUR za dividende
(4,35 (štiri 35/100) EUR bruto dividende na delnico);
- 5.528.409,69 (petmilijonovpetstoosemindvajsettisočštiristodevet 69/100) EUR se razporedi v
preneseni dobiček družbe.
3. »Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2007 (dvatisočsedem) .«
4. »Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2007 (dvatisočsedem) ter se mu podeli
razrešnica.«
5. »Skupščina sprejme spremembo statuta glede dejavnosti družbe,
6. »Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2008 (dvatisočosem) se imenuje
revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna
cesta 8 (osem)a, 1000 Ljubljana.«

Spremembe v lastniški strukturi

DELNIČAR

30.06.2008

30.06.2008

Odstotek

Število

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

MERCATA, D.D., LJUBLJANA

1,03

5.138

15,99

79.458

100,00

497.022

OSTALI DELNIČARJI
Skupaj

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.06.2008

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE na dan 30.09.2008

DELNIČAR

30.09.2008

30.09.2008

Odstotek

Število

lastništva

delnic

DZS, d.d.
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
TOWRA S.A.
HYPO ALPE ADRIA BANK AG
M. B. SATLER INVESTICIJE d.o.o.
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV
EQT GROUP L.L.C.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA

24,07

1,09

119.624
118.262
71.341
23.534
20.169
19.850
19.740
8.247
6.480
5.393

OSTALI DELNIČARJI

16,98

84.382

23,79
14,35
4,74
4,06
3,99
3,97
1,66
1,30

Tabela 3: Izpis iz delniške knjige na dan 30.09.2008
Podatki o delnici

Konec septembra 2008 je bilo vpisanih v delniško knjigo Term Čatež d.d. pri KDD Ljubljana 1.234
delničarjev. 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 30.09.2008 nima v zastavi.

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2008 znašala
250,00 EUR, tržna cena delnice na dan 30.09.2007 pa je znašala 300,3 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice, izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic,
je na dan 31.12.2007 znašala 161,6 EUR, na dan 30.09.2008 pa znaša 139,26 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 7,67 EUR (v
devetmesečju 2007 5,99 EUR) in je za 28% višji od čistega dobička na delnico iz devetmesečja 2007.

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

Skupščina družbe je na svoji redni seji dne 12.08.2008 sprejela sklep o izplačilu dividende v bruto
znesku 4,35 EUR po delnici. Dividende so se pričele izplačevati z dne 01.09.2008.

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. je na svoji 70. redni seji sprejel odstopno izjavo generalnega direktorja
gospoda Mladena Kučiša in z dnem 07.05.2008 imenoval gospoda Bojana Petana za generalnega
direktorja Term Čatež d.d. za mandat 5 let.
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:
• Igor Iljaš
• Damjan Krulc
• Zdenka Urekar
Skupščina družbe Terme Čatež d.d. je imenovala šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje
4 let s pričetkom mandata dne 29.1.2008 in sicer:
Dr. Johannesa Attemsa, mag. Roberta Krajnika, Tomaža Pogorelca, Vladimirja Smolca, Mitjo Gruma in
Ado De Costa Petan.
Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na konstitutivni seji dne 30.01.2008 in izmed svojih članov
imenoval za predsednika nadzornega sveta mag. Roberta Krajnika, za namestnika predsednika pa
dr. Johannesa Attemsa.

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež d.d.

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

v EUR
01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2007 Indeks
R08/R07
23.456.265
22.093.943
106,17
169.844
131.253
129,40
23.626.109
22.225.196
106,30
7.970.853
7.478.497
106,58
6.809.889
6.139.585
110,92
2.843.212
2.830.638
100,44
387.591
421.600
91,93
5.614.564
5.354.876
104,85
122.535
78.167
156,76
848.444
798.498
106,25
-725.909
-720.331
100,77
4.888.655
4.634.545
105,48
1.075.504
1.053.539
102,08
3.813.151
3.581.006
106,48
497.022
597.916
83,13
7,67
5,99
128,10

Tabela 4: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. do 30.09.2008 in 2007

Skupina prihodkov iz prodaje se je v devetmesečju 2008 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega
leta povečala za 6,2%. Slovenski trg ima še vedno največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je
potrebno, da dosegamo tudi izredno rast tujega trga, saj se je število tujih prenočitev povečalo za
10,1%, delež tujcev v strukturi prenočitev pa znaša že 39%.

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2008 realizirala:
- 23.626.109 EUR prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.813.151 EUR.
Čisti dobiček in amortizacija družbe v prvem devetmesečju 2008 znašata 6.656 tisoč EUR, kar
predstavlja 28,2% v strukturi prihodkov iz poslovanja.
Izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež
v EUR
01.01.-30.09.2008
Postavka
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni izid
Dobiček pred davki
Davek od dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

36.405.234
294.215
36.699.449
7.564.899
-1.528.509
6.036.390
1.557.369
4.479.021

01.01.-30.09.2007 Indeks
R08/R07
32.469.566
207.564
32.677.130
7.061.687
-851.219
6.210.468
1.687.044
4.523.424

112,12
141,75
112,31
107,13
179,57
97,20
92,31
99,02

Tabela 5: Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01. do 30.09.2008 in 2007

Čisti prihodki od prodaje v Skupini Terme Čatež so se v devetmesečju 2008 povečali za 12%
in so znašali 36.405 tisoč EUR.
Poslovni izid iz poslovanja je v devetmesečju 2008 višji za 7% in je znašal 7.565 tisoč EUR.
Skupina je v devetmesečju 2008 ustvarila za 4.479 tisoč EUR čistega dobička, oziroma za
1% manj kot v enakem obdobju preteklega leta.
Čisti dobiček iz devetmesečja leta 2007 (objava v letu 2007) je v zgornji tabeli znižan za
1.217 tisoč EUR iz naslova prometa z lastnimi delnicami.
Plan in napoved za leto 2008

Zastavljeni cilji so zelo smelo zastavljeni na vseh področjih poslovanja, 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 2008 načrtuje 31,2 milijona EUR poslovnih prihodkov in
4,8 milijona EUR čistega dobička. V letu 2008 planiramo 680.036 prenočitev, kar je 5% več
kot v letu 2007 in 1.027.445 kopaliških vstopov, kar je za 7% več kot v letu 2007.
Družba Terme Čatež d.d. namerava vložiti v nove investicije cca 10 milijonov EUR . Med
večjimi investicijami so: obnova in izgradnja tretje kupole na zimski Termalni rivieri, nove
atrakcije na poletni Termalni rivieri, prenova sanitarij v kampu, prenova restavracij, mini

casinòja in izgradnja novega puba, prenova slaščičarne Urška v Čatežu, posodabljanje
informacijske tehnologije, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega hotela ter
ostala investicijsko vzdrževalna dela.
Cenovna politika je usklajena s ponudbo primerljivih zmogljivosti v ostalih naravnih
zdraviliščih in turističnih središčih v Sloveniji.
Na nivoju Skupine Terme Čatež planiramo 45,7 milijonov EUR poslovnih prihodkov in 5,7
milijonov EUR čistega dobička.

Pregled realizacije plana družbe Terme Čatež d.d.
PLAN
INDEKS
januar -september
januar januar primerjave z 2007
2007
september 2008 september 2008
R08/R07
22.093.943
23.456.265
24.227.701
106,17
8.185.514
8.457.776
8.704.341
103,33
5.354.876
5.614.564
5.671.792
104,85
3.581.006
3.813.150
3.819.612
106,48
14.514.220
15.418.689
15.784.676
106,23
424
438
440
103,30
52.418
53.941
55.272
102,91
34.232
35.202
35.874
102,84

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

36,83%
3,80%

35,80%
5,51%

35,79%
3,90%

INDEKS
doseganja plana
R08/PL08
96,82
97,17
98,99
99,83
97,68
99,55
97,59
98,13

97,20
144,94

Tabela 6: Doseganje planskih ciljev

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Sklepi izredne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. z dne 20.10.2008
Skupščina družbe Terme Čatež d.d. je zavrnila predlagane sklepe delničarja Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in sicer:
1. nasprotni predlog, ki glasi:
»Z dnem 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) se odpokličeta naslednja člana
nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec in Vladimir Smolec«
2. prvotni predlog, ki glasi:
»Z dnem 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) se odpokličejo naslednji člani
nadzornega sveta:
Mag. Robert Krajnik
Tomaž Pogorelec
Vladimir Smolec
Mitja Grum
Ada de Costa Petan »

100,02
141,23

Prevzemna ponudba s strani družb Delo prodaja d.d. in DZS d.d.
Družba TERME Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi je prejela s strani družb
Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, in
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, obvestilo skupaj s
priloženo ponudbo in prospektom, da sta objavili prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe
Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi. Prospekt je na voljo na spletni strani
družbe.

Dostop do objavljenega gradiva na spletni strani

Objavljeni podatki o medletnem poslovanju za obdobje januar – september 2008 bodo dostopni
javnosti od 14.11.2008 dalje na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom
»o podjetju«,
»novinarska soba«,
»sporočila za javnost«

Čatež, november 2008

Uprava družbe

