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1 POVZETEK IN POUDARKI IZ POSLOVANJA 
1.1 POROČILO NADZORNEGA SVETA  TERME ČATEŽ d.d. SKUPŠČINI ZA 

POSLOVNO LETO 2004 
 
Nadzorni svet Term Čatež d.d. v skladu z 274.a členom Zakona o gospodarskih družbah 
podaja skupščini družbe poročilo, sprejeto na 48. seji nadzornega sveta, dne 27. maja 2005, v 
katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev letnega poročila uprave skupaj z 
revizijskim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička. 
 
 
1.1.1 Delo nadzornega sveta v poslovnem letu  2004 
 
Nadzorni svet je v letu 2004 v okviru zakonskih pooblastil nadziral poslovanje delniške 
družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti in donosnosti premoženja delničarjev Term Čatež. 
Trajna naloga, ki jo je nadzorni svet naložil upravi, je hitrejša širitev družbe. Uprava je 
nadzornemu svetu na vsaki seji poročala o izvrševanju letnega poslovnega načrta in strateških 
načrtov. 
 
Nadzorni svet je v letu 2004 v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in 
poslovnikom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe je redno in 
pravočasno posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za 
sprejemanje odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe, se je nadzorni svet 
sestal na sedmih rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje pomembnejše teme: 

• revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2003 
• revidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež d.d. za leto 2003 
• poročilo o poslovanju za leto 2003 za obravnavo na skupščini 
• predlog uporabe bilančnega dobička 
• imenovanje revizorja 
• umik lastnih delnic 
• poročilo o poslovanju v prvem polletju 
• poročilo o poslovanju v devetih mesecih 
• poročilo o investicijah in naložbah družbe 
• obravnava investicijskega elaborata za izgradnjo kompleksa na Ilidži 
• obravnava individualne pogodbe o zaposlitvi z generalnim direktorjem. 

 
Na vseh sejah je nadzorni svet pravočasno obravnaval tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. 
 
 
1.1.2 Preveritev revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila uprave družbe  

Terme Čatež d.d. za leto 2004 z revizijskim poročilom in revidiranega 
konsolidiranega poročila Skupine Terme Čatež za leto 2004 z revizijskim 
poročilom 

 
Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 
2004 s predlogom o delitvi bilančnega dobička in revidirano konsolidirano letno poročilo 
Skupine Terme Čatež za leto 2004 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 
ulica 30, Ljubljana. Predstavnik revizijske družbe se je udeležil seje nadzornega sveta dne 
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16.05.2005. Predstavil je svoje delo in odgovoril na vprašanja o ključnih kazalnikih 
poslovanja, ki jih je predlagala revizijska družba in o dogodkih, katera je dolžna opozoriti. 
 
Nadzorni svet je posamezne sklope letnega poročila preverjal sproti med letom, druge pa 
ob pregledu letnega poročila. Člani nadzornega sveta so od uprave družbe prejeli 
odgovore na posamezna vprašanja vezana na letno poročilo družbe in skupine. 
 
Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o., saj se 
izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet 
spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Glede na to, da je revizorjevo mnenje 
pritrdilno, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letni poročili sestavila, postavke v 
računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnih poročil pa izkazala v skladu s pravili, 
določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih. 
 
Nadzorni svet ocenjuje, da so bili doseženi finančni rezultati uspešni. Finančni rezultat 
družbe ima v zadnjih letih pozitivno rast, kar je bilo tudi zahtevano v začrtani dolgoročni 
strategiji razvoja družbe. 
 
 

1.1.3 Uporaba bilančnega dobička 
 
Uprava družbe je v skladu s 3. odst. 228 člena Zakona o gospodarskih družbah od čistega 
dobička leta 2004 v znesku 663.422,532,85 sit oblikovala druge rezerve iz dobička v 
znesku 331.711.266,42 sit in odvedla v bilančni dobiček leta 2004 331.711.266,43 sit. 
 
Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, ki je sestavni del letnega poročila uprave za 
leto 2004, da se celotni bilančni dobiček leta 2004 v znesku 1.569.156.879,75 sit razdeli: 

• za dividende v znesku 627.811.800,00 SIT 
• za nagrade nadzornemu svetu 23.668.967,74 SIT 
• v preneseni dobiček družbe 893.020.937,28 SIT 
• za nagrade upravi 24.655.174,73 SIT. 

 
 
1.1.4 Mnenje nadzornega sveta k letnima poročilima 

 
Nadzorni svet na osnovi ugotovitev revizorja podaja k letnima poročiloma pozitivno 
mnenje. 
Ker nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve, glede predloženih letnih poročil 
družbe in skupine za poslovno leto 2004 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki 
bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenih letnih poročil, na tej podlagi 
potrjuje letni poročili družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za poslovno leto 
2004, s čemer se po določbi 2. odstavka 274. člena ZGD štejeta letni poročili za sprejeti. 
 
To poročilo je bilo sprejeto na 48. seji nadzornega sveta Družbe dne 27.05.2005. Po 
določbi 3. odstavka 274. člena ZGD se to poročilo izroči upravi Družbe. 

 
 
 
Bojan Petan, 
Predsednik nadzornega sveta 
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GIBANJE  PRIHODKOV OD PRODAJE po letih
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1.2 POROČILO GENERALNEGA DIREKTORJA  TERME ČATEŽ d.d.  
 
 
 
»Naš cilj je biti najboljša in najuspešnejša družba v naši 
dejavnosti, bolje delati v interesu naših gostov in ustvarjati 
vrednost za delničarje!« 
 
Ta zgoraj navedeni citat, ki ga ponavljamo v naših poročilih že vsa leta, je bil tudi v letu 2004 
uresničen. 
 
V preteklem letu smo v primerjavi s konkurenco povečali poslovne prihodke za skoraj 10 %, 
prihodke od prodaje pa za 8,7 %. 
 
 
 
GIBANJE PRIHODKOV OD PRODAJE   
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Nadpovprečno se je povečal tudi dobiček iz poslovanja – za dobrih 19 % in je dosegel 
1.013.126 tisoč SIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobiček iz poslovanja in amortizacija sta v letu 2004 znašala 1.788.095 tisoč SIT, kar znaša 
34 % na prihodek. 34 % cash-flowa na prihodek pomeni tudi veliko moč družbe v smislu 
know-howa družbe, predvsem v smislu odličnega obvladovanja stroškov.  
 
Družba nenehno teži k izboljšanju produktov in zmanjšanju stroškov. Tako lahko za isto ceno 
ponudimo našim gostom več kot konkurenca. Gostje to cenijo, zato je odraz tega viden v 
stalni nadpovprečni rasti števila nočitev in kopalcev – predvsem tujih. 
 
Racionalizacije, ki občutno vplivajo na poslovanje, so se zgodile tudi z uvedbo nove 
informacije tehnologije, ki sedaj omogoča rezervacije tudi preko interneta – direktno. Tudi na 
tem področju lahko rečemo, da smo daleč pred drugimi. 
 
Naša moč se izkazuje tudi s primerjavo kazalnikov dobičkonosnosti s konkurenco, kjer smo 
nadpovprečni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGLED GIBANJA DOBIČKA IZ POSLOVANJA PO 
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Dobiček iz poslovanja je v letu 2004 porasel za 19,45 %. 
Dobiček iz poslovanja na delnico pa je v letu 2004 porasel za 34,8% 
(19,45 % porast dobička iz poslovanja in umik  11,42% ali 77.055 
delnic).  
 

GIBANJE DOBIČKA IZ POSLOVANJA NA DELNICO
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Družba in ostala podjetja v skupini imajo velik potencial za nadaljnjo rast, tako v lastnih 
sredstvih kakor tudi v nizki zadolženosti. Dolgoročna finančna trdnost družbe se je v letu 
2004 še okrepila.  
 
Z aktiviranjem investicij v letu 2005, ki so v gradnji v Termah Čatež in podjetjih v skupini 
(novi hotel in wellness center na Čatežu, obnovitev trgovine, obnovitev kompleksa Mokrice, 
kompleks Ilidža, apartmani v Marini Portorož) pa se bo obseg poslovanja močno povečal. 
Vse navedeno je osnova za možno nadpovprečno poslovno uspešnost tudi v prihodnje. 
 
Zato predlagam za leto 2004 izplačilo dividende v višini 1.050 
SIT/delnico.  
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DRUŽBA JE DOLGOROČNO USMERJENA K VEČANJU 
VREDNOSTI ZA DELNIČARJE  
 
 
Menim, da se je tudi v letu 2004 ustvarila primerna rast delnice, ki je na dan 31.12.2004 
znašala 38.897,35 SIT, kar pomeni 38,18 %-no rast v primerjavi z letom poprej. 
 
Doslej navedeni podatki dokazujejo, da smo izpolnili pričakovanja kupcev, delničarjev, 
poslovnih partnerjev in zaposlenih.  
 
 
Naša stalna želja je, da stvari, ki jih delamo dobro, delamo še bolje in 
ponudimo obiskovalcem več kot drugi! 
 
 
Konkurenčno prednost družbe stalno izboljšujemo z novimi produkti, ki jih imamo preko 240. 
Vsi produkti so povezani z dolgoletnim znanjem na področju marketinga, investiranja in 
operacij podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, ki ob odlični organizaciji nudi uporabniku 
naših storitev kvalitetno in poceni storitev.  
 
Vsemu temu dodajamo širitev naših storitev na nove lokacije. Tako generiramo sinergične 
učinke, ki bodo na dolgi rok zagotavljali večjo prodajo in še manj stroškov. Vsi ti naši napori 
bodo vidni že v letu 2005 in bodo močno prispevali k večanju prihodka v letu 2005 in 2006. 
 
 
Rast + kakovost + prodaja in trženje = finančni uspeh  
 
 
RAZVOJ DRUŽBE 
 

• V letu 2004 smo izvedli nakup 39 apartmajev v kampu. 
 
• Na Mokricah smo obnovili grajske hleve v apartmaje, restavracijo in prostore za golf 

klub. 
 

• V gradnji je novi hotel Zdravilišče z novim wellness centrom, novimi notranjimi in 
zunanjimi bazeni s povečanjem prostorov za zdravstvo in zdravstveno dejavnost ter 
ureditev okolice okrog novega hotela »Čatež« in novega »Spa in wellness centra«.  

 
• V gradnji je razširitev trgovine v Termah Čatež. 

 
• V teku je obnova gradu, kašč, vile Hercog in lovske koče ter zunanja ureditev na 

Mokricah. 
 

• V prvi polovici leta bomo obnovili obe restavraciji  v Hotelu Terme. 
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• Na Ilidži so skupaj z družbo Terme Ilidža d.o.o. na 16 ha v gradnji zunanji in notranji 
bazeni z vsemi pripadajočimi objekti ter parkiriščem. V pripravi pa je projektna 
dokumentacija za hotel, kongresni center, spa & wellness center idr.. 

 
• V Marini Portorož d.d. je pred podpisom pogodba za gradnjo 7 objektov, v katerih 

bodo apartmani, v pripravi pa je urbanistična dokumentacija za izgradnjo projekta 
»City Marina« s hoteli in programi za zdravje, šport in rekreacijo, wellness in 
kongresno dejavnost … ter urbanistična dokumentacija za povečanje marine. 

 
 
 
Nadaljevali bomo delo na drugih projektih, ki bodo zagotavljali rast 
družbe in bodo izpolnili pričakovanja kupcev in delničarjev, v smislu 
investiranja, nakupov in prevzemov. 
 
 
 
 
 
 
Borut Mokrovič 
Generalni direktor 
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1.3 KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŽBE 
 
v tisoč SIT  31.12.2004 31.12.2003 Indeks 

Osnovni kazalniki:     R04/R03 
Poslovni prihodki 5.266.139 4.796.625 109,79 
Prihodki od prodaje 5.165.765 4.752.347 108,70 
Skupni prihodki  5.375.152 4.900.644 109,68 
Vsa sredstva 23.618.374 25.305.923 93,33 
Finančne in poslovne obveznosti 4.919.908 5.508.710 89,31 
Lastniški kapital 18.609.721 19.704.635 94,44 
Dobiček iz poslovanja 1.013.126 848.129 119,45 
Čisti dobiček 663.423 703.441 94,31 
Amortizacija 774.969 765.523 101,23 
Čisti dobiček /sredstva 2,81% 2,78% 101,05 
Čisti dobiček / kapital 3,56% 3,57% 99,86 
Dobiček iz poslovanja + amortizacija v prodaji 33,95% 33,64% 100,93 
Čisti dobiček v prodaji 12,60% 14,67% 85,90 
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji 27,31% 30,62% 89,19 
Koeficient obračanja sredstev 22,30 18,95 117,63 
Finančne in poslovne obveznosti/sredstva 20,83% 21,77% 95,69 
Finančni vzvod 1,27 1,28 98,82 
Donos na tržno vredn.delnice (%) 2,85% 3,70% 77,05 
Čisti dobiček  na delnico SIT 1.109,56 SIT 1.042,18 106,47 
Čisti dobiček + amortiz. na delnico SIT 2.405,68 SIT 2.176,34 110,54 
   PER (Price Earnings) 35,06 27,01 129,79 
Tržna vrednost delnice na dan 31.12. SIT 38.897,35 SIT 28.149,50 138,18 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. SIT 31.124,31 SIT 29.193,31 106,61 
Tržna vrednost družbe 23.257.348 19.000.096 122,41 
Število delnic 597.916 674.971 88,58 
Kazalniki dobičkonosnosti     
Stopnja čiste dobičkonosnosti kapitala 0,04 0,04 99,85 
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,09 0,06 157,39 

Tabela 1: Ključni pokazatelji poslovanja družbe 
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2 POSLOVNO POROČILO 
 
2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d. 
 
Firma:     Terme Čatež d.d.  
Dejavnost:    55.100 
Matična številka:   5004896 
Davčna  številka:   55444946 
Vložna.številka:   10080100 
Datum vpisa v sodni register: 23.11.1995 
Osnovni kapital družbe:  3.587.496.000,00 SIT 
Število izdanih delnic:   597.916 
Nominalna vrednost delnice:  6.000,00 SIT 
Kotacija delnic:   Ljubljanska borza d.d. – A kotacija, oznaka delnice TCRG  
Uprava:    Borut Mokrovič 
Predsednik nadzornega sveta: Bojan Petan 
 
Družba opravlja različne dejavnosti: hotelsko, gostinsko, zdraviliško, trgovsko, športno, 
rekreativno 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 ustrezajo zahtevam zgoraj 
navedenega zakona, in Terme Čatež d.d. so leta 1964 pridobile status oziroma registracijo  
"naravnega zdravilišča". 
 
Matična firma Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:  

-  v Čatežu na 45 hektarjih, na desnem bregu reke Save , 
-  na Mokricah na 67 hektarjih, 6  km od Čateža in  
-  v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna. 

 
Skupina Terme Čatež povezuje matično družbo in naslednja podjetja:  

- Marina Portorož d.d. iz Portoroža  
- Turistično podjetje Portorož d.d. 
- Delikatesa d.d. iz Ljubljane 
- Terme Ilidža d.o.o. iz Ilidže  
- Termalna riviera d.o.o. iz Novalje 

 
Znotraj skupine si prizadevamo izkoriščati sinergijske učinke predvsem na področju nabave, 
financ, prodaje in trženja. 
 
 



 

Revidirano letno poročilo 2004   13 

2.2 KRONOLOGIJA RAZVOJA TERM ČATEŽ 
 
 
1925 ● izgradnja prvega hotela Toplice 
1949 ● izgradnja kuhinje in restavracije s 160 sedeži 
1951 ● izgradnja prizidka pri hotelu Toplice 
1965 ● izgradnja hotela Zdraviliški dom z restavracijo in bazenom 
   ● izgradnja prvega zunanjega bazena 
1967 ● izgradnja bazena z olimpijskimi merami 
1974 ● izpopolnitev rekreacijskega kompleksa s štirimi zunanjimi  
          bazeni, filtrirnimi napravami, snack barom in kegljiščem 
1975 ● izgradnja prizidka pri restavraciji v hotelu Zdraviliški dom 
1977 ● Golf hotel Grad Mokrice postane del Term Čatež 
1979 ● otvoritev hotela Terme 

● otvoritev objekta za centralno pripravo hrane in skladiščenje blaga za potrebe     
  podjetja 

      ● otvoritev kampa za 300 enot z zunanjo ureditvijo 
1985 ● izgradnja počitniškega naselja  
      ● razširitev kampa za 200 enot 
1986 ● razširitev počitniškega naselja s 140 objekti 
1987 ● otvoritev samopostrežne restavracije za goste v kampu in v hotelih 
     ● adaptacija drugega dela hotelskih sob v Golf hotelu Grad Mokrice. 
1988  ● izgradnja 266 objektov v kampu z ureditvijo infrastrukture (ceste, čistilna naprava,    
            kanalizacija, vodovod, trafo – postaja,.) 
     ● adaptacija bazena v hotelu Terme 
1989  ● izgradnja centralne recepcije za kamp in počitniško naselje 
      ● postavitev kabelskega TV sistema 
1991  ● izgradnja največjega odprtega bazena v Sloveniji in ureditev vseh zunanjih bazenov    
             v 'Termalno riviero' 
1992  ● izgradnja golf igrišča z 18 luknjami  na Mokricah 
     ● otvoritev 10 trgovskih lokalov 
      ● izgradnja in otvoritev slaščičarne Urška   
1993  ● izgradnja vodnega zabavišča ob umetnem jezeru in ureditev nabrežin ob jezeru 
      ● postavitev integralnega računalniškega sistema 
      ● rekonstrukcija celotne terapije v hotelu Zdraviliški dom 
     ● adaptacija bazena v hotelu Zdraviliški dom 
      ● izgradnja 'Zimske termalne riviere'– 1200 m2 bazenskih površin z vodnimi      
            atraktivnostmi, finske savne, turške kopeli, solariji, masaže,  restavracija,... 
1994 ● adaptacija sob v hotelu Terme 
      ● prenovitev restavracije MM v hotelu Terme 
      ● otvoritev 9 trgovskih lokalov 
      ● postavitev digitalne telefonske centrale 
     ● prenova bungalovov ob hotelu Zdraviliški dom 
     ● posodobitev in dograditev računalniške povezave 
1995 ● izgradnja bazena z valovi na poletni Termalni rivieri 
      ● adaptacija gostinskih lokalov na poletni Termalni rivieri z ureditvijo samopostrežne  

  restavracije, salona a la carte, pivnice in teras 
     ● celovita obnova hotela Toplice z 48 ležišči 
     ● izgradnja nočnega zabavišča Club “Termopolis” 
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1996 ● adaptacija prostorov ob recepciji, restavracije in sanitarij v hotelu Zdravilišče 
 ● preureditev vhoda in računalniška posodobitev trgovine 
 ● izgradnja poslovne stavbe s slaščičarno v Brežicah 

● nakup 11 apartmajev v kampu 
● preureditev recepcije, sob in apartmajev v Golf hotelu Grad Mokrice 

1997 ● začetek gradnje sprostitveno-rekreativnega centra v hotelu Terme 
● računalniško posodabljanje 

1998  ● zaključek gradnje sprostitveno-rekreativnega centra v hotelu Terme  
● nakup večinskega deleža v Hotelih Koper d.d. 
● nakup zemljišča za 'Poletno Termalno riviero' 
● izgradnja počasne reke na zunanji Termalni rivieri 

1999  ● začetek gradnje pokrite Termalne riviere, hotela z 230 ležišči, pokritega      
            sprehajališča, športnih objektov in kongresnega centra 

● prenova hotela Triglav (Koper) v Kopru 
● priprava projektne dokumentacije za prenovo hotela Žusterna 
● izgradnja 40 apartmajev v kampu 

2000  ● pripojitev Hotelov Koper d.d. Termam Čatež d.d. 
● podpis pogodbe za gradnjo bazenskega kompleksa v Žusterni 
● adaptacija hotelskih sob v hotelu Terme  
● adaptacija hotelskih sob v Mokricah 

2001  ● izgradnja bazenov, garažne hiše in obnova hotelskih kapacitet v Žusterni v Kopru 
 
● podpis pogodbe za ustanovitev skupnega podjetja v Ilidži 
● redna obnova hotelskih sob in računalniška posodobitev 
● nakup večinskega deleža  Delikatese d.d., Ljubljana 

2002  ● nakup večinskega deleža Marine Portorož (73,45%) in Turističnega podjetja       
             Portorož (50,76%) 

● izgradnja bazena z igrali, t.i. gusarskega otoka  
● obnova 'Zimske Termalne riviere'  
● podpis pogodbe s podjetjem  Navision za obnovo in nadgradnjo obstoječe 
   informacijske tehnologije 
● ustanovitev Termalne riviera d.o.o. na Hrvaškem za potrebe širitve dejavnosti 
● nakup kompleksa Mokrice 

2003  ● izvršen nakup zemljišča za širitev golf igrišča na Mokricah, 
● podpis pogodbe s podjetjem  ROS za obnovo in nadgradnjo obstoječe hotelske 
   informacijske tehnologije 

2004  ● izvršen nakup 39 apartmajev v kampu, 
● vzpostavitev sistema plačevanja za hotelske storitve preko interneta 
● adaptacija prostorov grajskih hlevov v prostore za golf klub in apartmaje, pridobitev  
   8 novih suit ter prostorov za golf klub in gostinsko ter trgovsko ponudbo, 
● podpis pogodbe za gradnjo hotela Zdravilišče II, 
● podpis pogodbe za gradnjo vodnega kompleksa v Ilidži, 
● priprava na gradnjo apartmajev v Marini 
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2.3 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA 
 
Uprava je enočlanska in jo pooseblja generalni direktor družbe g. Borut Mokrovič, 
univerzitetni diplomirani inženir.  
 
Člani nadzornega sveta: 
 
• Bojan Petan – predsednik nadzornega sveta, 
 
• mag.dr. Johannes Attems 
• mag. Miroslav Golubič 
• Janko Kastelic 
• Mladen Stariha 
• Goran Brankovič 
 
Člani nadzornega sveta imenovani s strani sveta delavcev Term Čatež d.d. so: 
 
• Roman Ducman 
• Ivo Rivič 
• Ivan Iskra 
 
Ožje vodstvo družbe sestavljajo: 
 
a) pomočniki generalnega direktorja in sicer: 
- za finance Zvonko Krulc 
- za splošne in pravne zadeve Renata Martinčič 
- za investicije Blaž De Costa, Tone Zupanc in 
- za računalništvo in informatiko Stane Ilc 
 
c) izvršni direktorji: 
- za hotele v Čatežu in na Mokricah Dušan Černe  
- za hotele v Kopru mag. Tomaž Mencinger in  
- za vodne programe mag. Dejan Bibič 
- za marketing in prodajo Marjanka Bužančič   
 
 
2.3.1 Spremembe v upravi in nadzornem svetu 
 
S 17. januarjem 2004 je nastopil mandat novim članom nadzornega sveta v zgoraj omenjeni 
sestavi. 
 
Sprememba je nastala v vodenju nadzornega sveta, kjer je vlogo predsednika prevzel g. 
Bojan Petan, novi član nadzornega sveta pa je postal g. Goran Brankovič. Ostali člani 
nadzornega sveta so ostali nespremenjeni. 
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2.4 PRODAJA IN TRŽENJE 
 
2.4.1 Gospodarska gibanja v Sloveniji 
 
2.4.1.1 Gibanje turističnega prometa v Republiki Sloveniji 
 
Po podatkih Statističnega zavoda RS je bilo v Sloveniji v letu 2004 za 1 odstotek več 
prenočitev kot v letu 2003. Skupaj je bilo v Sloveniji  7,6 milijona turističnih prenočitev. 
Turistični devizni priliv v letu 2004 je znašal 1,3 milijarde evrov. Število tujih prenočitev se je 
povečalo za 4 odstotke, število domačih pa zmanjšalo za 3 odstotke. Delež tujih prenočitev v 
skupnih prenočitvah je znašal 57%. 
 
2.4.1.2 Makroekonomske razmere v letu 2004 
 
Obrestne mere na medbančnem denarnem trgu so se v mesecu decembru znižale na 
povprečno 3,4%, SITIBOR pa je znašal povprečno 4%. Povprečna nominalna obrestna mera 
za kratkoročne kredite  je  bila v decembru 2004 8%, povprečna nominalna obrestna mera 
za dolgoročne kredite za osnovna sredstva pa je znašala 8,5%. Nominalne  obrestne mere za 
vezane tolarske vloge v bankah nad 1 leto so bile v decembru povprečno 4%. Zakonska 
zamudna obrestna mera je bila od začetka leta 2004 nespremenjena in je znašala 15,5%. 
 
Povprečna letna inflacija merjena z rastjo cen življenskih potrebščin je v letu 2004 znašala 
3,6%. Medletna stopnja inflacije (december 04 na december 03) pa je znašala 3,2%. 
 
V Sloveniji je bilo v povprečju leta 2004 782.206 delovno aktivnih prebivalcev, stopnja 
registrirane brezposelnosti pa je v povprečju znašala 10,6% (povprečno 92.826 brezposelnih 
oseb). 
 
Povprečni tečaj evra je v tolarjih v letu 2004 dosegel 238,86 SIT in je bil višji za 2,2% glede 
na leto 2003. 
 
Zaposleni v Sloveniji je v letu 2004 v povprečju prejel mesečno  bruto plačo v višini 267.571 
SIT, višja pa je bila za 5,7% kot leto prej. Povprečna mesečna neto plača pa je znašala 
168.203 SIT. 
 
Nominalni donos delnic merjen s SBI 20 je v letu 2004 znašal 63,2% na letni ravni. Celotna 
tržna kapitalizacija delnic in obveznic na Ljubljanski borzi je v decembru 2004 znašala 3.050 
milijard SIT, kar predstavlja 49% BDP. 
 
 
2.4.2 Prihodki 
 
Prihodki iz poslovanja so se v letu 2004 povečali za 9,8%. Rast prodaje so omogočile stabilne 
narodnogospodarske razmere na večini najpomembnejših trgov, aktivno trženje in 
pospeševanje prodaje na teh trgih. Z namenom učinkovitejše internacionalizacije poslovanja 
družbe je bila leta 2004 izdelana tržna strategija in usklajen načrt aktivnosti za vse trge.  
 
Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Izjemno pomembno je 
dejstvo, da smo na tem trgu v letu 2004 dosegli planirane stopnje rasti in še utrdili status 
vodilnega turističnega centra v Sloveniji. Na tujih ključnih trgih smo presegli načrtovane cilje.   
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GIBANJE  PRIHODKOV OD PRODAJE po letih
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Graf 1: Gibanje prihodkov od prodaje 

 
Terme Čatež d.d. so v letu 2004 realizirale skupno 5,1 milijarde tolarjev čistih prihodkov od 
prodaje.  
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Prihodki po profitnih centrih  
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Graf 2: Primerjava prihodkov po profitnih enotah 

 
Največji delež prihodkov smo ustvarili na Termalni rivieri, sledita hotela Terme in Toplice. 
 
2.4.3 Prenočitve 
 
V letu 2004 smo realizirali 573.482 prenočitev, kar predstavlja 8,2% več prenočitev kot v letu 
2003. Domačih prenočitev je bilo 410.196 oziroma 5,4% več kot leta 2003, tujih pa 163.286 
oziroma 15,9% več kot leto poprej. 
 
 
 
 

PRIKAZ REALIZIRANIH PRENOČITEV po letih

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

leto

št
ev

ilo

Niz1 400.562 450.630 452.974 431.962 433.739 439.737 430.870 477.626 523.315 512.639 529.934 573.482

leto 1993 leto 1994 leto 1995 leto 1996 leto 1997 leto 1998 leto 1999 leto 2000 leto 2001 leto 2002 leto 2003 leto 2004

 
Graf 3: Gibanje števila prenočitev po letih 
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Spodnja tabela prikazuje strukturo domačih in tujih prenočitev po različnih namestitvenih 
objektih:  
 
, leto 2004   leto 2003   Indeks 

 element /obdobje   Struktura   Struktura   
 hotel TERME          
   domači  18.883 28,7 16.243 26,4 116,25 
   tuji 46.904 71,3 45.274 73,6 103,60 
   skupaj 65.787 100,0 61.517 100,0 106,94 
 hotel TOPLICE           
   domači  28.632 41,1 24.561 40,0 116,58 
   tuji 40.956 58,9 36.840 60,0 111,17 
   skupaj 69.588 100,0 61.401 100,0 113,33 
 hotel ZDRAVILIŠČE           
   domači  35.491 93,6 30.620 89,0 115,91 
   tuji 2.438 6,4 3.774 11,0 64,60 
   skupaj 37.929 100,0 34.394 100,0 110,28 
BUNGALOVI           
   domači  17.010 96,9 22.210 95,7 76,59 
   tuji 547 3,1 1000 4,3 54,70 
   skupaj 17.557 100,0 23.210 100,0 75,64 
 hotel GRAD MOKRICE           
   domači  1.123 19,7 784 16,7 143,24 
   tuji 4.581 80,3 3.898 83,3 117,52 
   skupaj 5.704 100,0 4.682 100,0 121,83 
 AVTOCAMP           
   domači  264.472 85,8 267.565 89,8 98,84 
   tuji 43.842 14,2 30.382 10,2 144,30 
   skupaj 308.314 100,0 297.947 100,0 103,48 
hotel KOPER           
   domači  4.421 32,9 2.005 24,8 220,50 
   tuji 9.002 67,1 6.082 75,2 148,01 
   skupaj 13.423 100,0 8.087 100,0 165,98 
hotel ŽUSTERNA           
   domači  40.164 72,8 25.076 64,8 160,17 
   tuji 15.016 27,2 13.620 35,2 110,25 
   skupaj 55.180 100,0 38.696 100,0 142,60 
 TERME ČATEŽ d.d.           
   domači  410.196 71,5 389.064 73,4 105,43 
   tuji 163.286 28,5 140.870 26,6 115,91 
   skupaj 573.482 100,0 529.934 100,0 108,22 

 
 Tabela 2: Gibanje števila prenočitev po profitnih centrih 
 
Vir: Podatki o prenočitvah Term Čatež d.d. na dan 31.12.2004 in 31.12. 2003   
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PREGLED PRODAJE PRENOČITEV
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Graf 4: Pregled prodaje prenočitev 

 
Zgornja tabela prikazuje gibanje števila prenočitev po hotelih v letu 2004 primerjalno z letom 
2003. 
 
Kot je razvidno iz naslednjega grafa, gosti v avtokampu realizirajo 54% vseh prenočitev, v 
hotelu Terme 11%, v hotelu Toplice 12%, v hotelu  Zdravilišče in bungalovih 10% ter v 
hotelih v Kopru 12% vseh prenočitev. 
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Graf 5: Struktura prenočitev po namestitvenih objektih 
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Na naših ključnih in nekaterih perspektivnih trgih smo dosegli naslednje število prenočitev in 
stopnje rasti:  

 
Ključni trgi/ Število 

nočitev 
Število 
nočitev 

Perspektivni trgi 2004 2003 

Indeks  
2004/2003 

Slovenija 410.196 389.064 105,43 
Italija  51.370 38.632 132,97 
Avstrija  31.441 30.506 103,06 
Hrvaška  24.278 20.795 116,75 
Nemčija  16.014 13.227 121,07 
Rusija 1.423 5.189 27,42 
Nizozemska 8.744 5.267 166,01 
ZDA 2.731 3.267 83,59 
Velika Britanija  2.547 2.366 107,65 

Tabela 3: Prenočitve po ključnih trgih 

 
 
2.4.4 Kopalci 
 
Prodaja kopaliških vstopnic dnevnim obiskovalcem se je v letu 2004 zmanjšala za 1,2%, po 
posameznih objektih pa je stanje kot je prikazano v spodnji tabeli in grafikonih. 
 
Prodaja kopaliških vstopnic dnevnim obiskovalcem  
 

PRIKAZ REALIZACIJE KOPALIŠKIH VSTOPOV po letih
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Graf 6: Realizacija kopaliških vstopov 

Skupno število kopalcev se je primerjalno z letom 2003 povečalo za 3,3%. 
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  leto 2004   leto 2003   Indeks 

 element /obdobje   Struktura   Struktura   
 Zimska Termalna riviera 127.810 37,5 105.768 30,7 120,84 
 Letna Termalna riviera 98.761 29,0 138.233 40,1 71,45 
 Bazen Terme 28.412 8,3 27.495 8,0 103,34 
 Bazen Zdravilišče 612 0,2 941 0,3 65,04 
 Bazen Žusterna 85.132 25,0 72.537 21,0 117,36 
 SKUPAJ 340.727 100,0 344.974 100,0 98,77 

      Tabela 4: Prodaja kopaliških vstopnic dnevnim kopalcem 
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Graf 7: Pregled prodaje kopaliških vstopnic enodnevnim 
obiskovalcem 

 

 Graf 8: Struktura prodaje kopaliških vstopnic 

 

 
2.4.5 Prodajne aktivnosti v letu 2004 
 
V letu 2004  smo realizirali 573.482 prenočitev, kar je za 8,2% več kot v letu 2003. V 
hotelskih nastanitvenih objektih ( v Čatežu, na Mokricah in v Kopru) smo realizirali 327.328 
prenočitev in tako povečali prenočitve iz leta 2003 za 27 % . Največji delež povečanja 
prenočitev v lastnih objektih smo zabeležili na slovenskem, italijanskem in nemškem trgu. 
 
Na vseh trgu smo bistveno povečali lastne baze ciljnih skupin kupcev, uvedli računalniško 
vodenje ciljnih skupin in kronološko spremljanje vseh dogodkov v zvezi s ciljnimi kupci.  
 
Na vseh oddaljenih ciljnih  trgih smo  dogovorili prisotnost Term Čatež v številnih katalogih 
agencij in velikih tour operaterjev in s tem povečali potencialno  možnost za prodajo Term 
Čatež na teh trgih v letu 2005. 
 
Spletne strani Term Čatež smo dodatno prevedli  v ruski, španski in francoski jezik. Le–te so 
sedaj dostopne gostom v osmih svetovnih jezikih (poleg že prej naštetih še v slovenskem, 
nemškem, angleškem, hrvaškem in italijanskem jeziku). 
 
Veliko pozornost smo namenjali sprotnemu ažuriranju spletnih strani Term Čatež in 
obveščanju kupcev preko spleta o vseh novostih in aktualnih ponudbah. 
 
Uvedli smo first minute rezervacije preko spletnih strani Term Čatež in plačilo teh rezervacij s 
kreditnimi karticami (zaenkrat Visa in EC) in na ta način ponudili gostom možnost hitrejšega, 
enostavnejšega in ugodnejšega  bookiranja naših kapacitet v vsakem trenutku iz kateregakoli 
konca sveta. 
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Izdali smo časopis Čateške kapljice in v njem predstavili zdravstveno in wellness ponudbo 
Term Čatež in  z distribucijo časopisa po Sloveniji še bolj približali ta del ponudbe Term Čatež 
slovenskim gostom. 
 
Izdali smo nov prospekt Term Čatež, v katerem so  predstavljeni  produkti Term Čatež na 
lokaciji Čateža, Mokric in Kopra. Prospekt je na voljo gostom v osmih svetovnih jezikih in 
pomeni racionalizacijo stroškov predvsem pri sejemskih nastopih in pri mailing akcijah, saj je 
nadomestil/združil  večje število prej uporabljanih  prospektov. 
 
Oglaševanje smo izvajali na osnovi letnega mrežnega plana in predvsem na slovenskem trgu 
v veliki meri na osnovi vnaprej sklenjenih letnih pogodb.  Usmerjeni smo bili predvsem na 
masovno oglaševanje. 
 
Uvedli smo brezplačno animacijo za goste (celodnevni program, vse dni v tednu) in 
organizacijo plačljivih izletov za goste v okolico. Odziv gostov na celodnevno animacijo je 
izjemno pozitiven in zagotovo dviga nivo zadovoljstva naših gostov.  
 
Izjemno velika pozornost je bila v preteklem letu namenjena spremljanju in analizi 
zadovoljstva gostov (ankete gostov,  knjige vtisov in pritožb, osebni komentarji gostov) s 
ciljem dvigovanja kvalitete storitev term Čatež. 
 
 
2.4.6 Načrtovane prodajne aktivnosti in usmeritve v letu 2005 
 
V letu 2005 bodo globalne aktivnosti marketinga Term Čatež  vodene v skladu z zastavljeno 
vizijo in poslanstvom družbe Terme Čatež -  biti najboljša in najuspešnejša družba v panogi, 
boljše delati v interesu naših  gostov in ustvarjati vrednost za delničarje. 
 
Aktivnosti bodo usmerjene k ustvarjanju ciljnega števila prenočitev gostov in obiskovalcev 
Term Čatež in k realizaciji ciljnega prihodka družbe v okviru za to predvidenih finančnih 
sredstev. 
 
Cilj v letu 2005 je realizacija večjega deleža na vseh ključnih tujih trgih, predvsem v Italiji, 
Avstriji, v Hrvaški, Nemčiji in pospešeno trženje na perspektivnih trgih, predvsem v Veliki 
Britaniji,  na vzhodnih trgih ter v Franciji. 
 
Aktivnosti na posameznih tržiščih bodo ciljno vodene in bodo vključevale natančno analizo 
vsakega trga (določitev njegovega potenciala), analizo prisotne konkurence, ugotavljanje 
pozicije Term Čatež na določenem trgu in ugotavljanje konkurenčnih prednosti Term Čatež in 
priložnosti katere ponuja posamezen trg. 
 
Upoštevaje izkušnje uspešne prodaje na določenih trgih v preteklih letih in ob upoštevanju 
specifičnosti vsakega posameznega trga, bomo za vsak trg izdelali strategijo dostopa do 
posameznih ciljnih skupin gostov, strategijo prodajnih poti, tržnega komuniciranja  in 
strategijo cen. 
 
Aktivnosti za vsak trg bodo opredeljene na letnem nivoju, kakor tudi v okviru mesečno 
planiranih aktivnosti. 

 
Izjemno pomembno ostaja področje spremljanja zadovoljstva gostov in s tem ocena storitev 
Term Čatež skozi oči gostov-končnih potrošnikov. V povezavi z navedenim  se bomo trudili za 
povečanje deleža stalnih gostov. 
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Posebno pozornost bomo namenjali  spletnim  stranem Term Čatež, preko katerih se v tem 
trenutku vzpostavlja sistem First minute rezervacij. 
Spletne strani Term Čatež, ki so danes postavljene v osmih svetovnih jezikih (slovenski,  
hrvaški, angleški, nemški, italijanski, francoski, ruski, španski), postajajo  po naših statističnih 
podatkih iz dneva v dan bolj pomembno komunikacijsko orodje na vseh trgih. V letu 2005 
bomo spletne strani dodatno prevedli še v dva svetovna jezika. 
 
Na vseh trgih bomo pospešeno nadaljevali z ustvarjanjem in povečevanjem lastnih baz 
kupcev. 
 
Na tujih trgih bomo vzporedno s Čatežem dvigovali prepoznavnost koprskih hotelov kot » 
nove destinacije na slovenski obali za oddih 365 dni v letu« 
 
Za določene posebne produkte Term Čatež  kot so golf in grajske poroke na Mokricah,  bomo 
pripravili posebno strategijo pospešenega  trženja na posameznih ciljnih trgih.  Nadaljevali 
bomo tudi s prenovo obstoječega propagandnega gradiva in izdajo novih promocijskih 
materialov predvsem ob odprtju novega hotela Zdravilišče II in wellness centra. 
 
Poleg direktnih, samostojnih oblik nastopanja na tujih trgih, bodo Terme Čatež v letu 2005 
vključene v vrsto skupnih aktivnosti v povezavi s Slovensko turistično organizacijo, 
Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč in v sodelovanje z nekaterimi ostalimi strokovnimi 
združenji. 
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2.4.7 Predstavitev najpomembnejših produktov 
 
V  6 hotelih s 1200 posteljami (Terme, Toplice, Zdravilišče, Mokrice, 
Žusterna, Koper) in drugih nastanitvenih objektih (400 apartmajev in 
450 mest za kampiranje) v Čatežu, na Mokricah in v Kopru imajo 
Terme Čatež danes več kot 240 različnih produktov za zagotavljanje 
zdravja, poslovnih srečanj, sprostitve, športnih in drugih užitkov. 
Celoten kompleks predstavlja eno najbolj pestrih turističnih destinacij 
v Evropi  glede na raznolikost ponujenih produktov in posameznih 
storitev, katere neprestano prilagajamo sodobnim trendom ter 
željam in zahtevam turistov.  
 
Možnosti preživljanja aktivnega oddiha gostom ponujamo 12 
mesecev v letu. Rdeča nit celotne ponudbe so termalna voda in 
vodni programi. Pri uvajanju novih produktov skušamo ostati korak 
pred ostalimi turističnimi podjetji, oziroma ostati še naprej t.i. 
'market leader'.  
 
V ponudbi se prepletajo in dopolnjujejo : 

- nastanitveni objekti  / hoteli, apartmaji, kamp/ visoke 
in nižje kategorije, 

- gostinski lokali, 
- vodni programi 
- zdravstveni programi, 
- wellness storitve, 
- kongresni centri, 
- športno-rekreativna ponudba, 
- zabavni večerni programi s Casinojem v Čatežu, 
- marina, 
- Delikatesine gostilnice »La Storia« 

 
Namestitev: 

- hotel TERME**** - 149 sob 
- hotel TOPLICE*** - 139 SOB 
- hotel ZDRAVILIŠČE *** - 60 sob 
- APARTMAJI *** - 59 enot  
- v kampu – 450 mest 
- Hotel KOPER ***- 65 sob 
- Hotel ŽUSTERNA*** - 117 sob 
- Marina Portorož – 20 sob 

 
Vodni programi: 
Terme Čatež imajo največ vodnih površin v srednji Evropi. Poletna 
Termalna riviera ima več kot 10.000m2 zunanjih vodnih površin z 10 
bazeni, med katerimi so atrakcije kot so Gusarski otok, 450 m dolga 
počasna reka, vodne drče, ki jih najdete samo v Čatežu. Tudi v 
Zimski Termalni rivieri s 3000m2 bazenov sta dve znamenitosti, ki ju 
ne najdete v nobenem drugem slovenskem zdravilišču, to sta pokriti 
bazen z valovi in drevo doživetja.  Aquapark v hotelu Žusterna v 
Kopru je s 1200m2 bazenov največji ob jadranskem morju. 
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Zdravstvo in wellness: 
Pestrost ponudbe dopolnjujeta dva wellness centra v Čatežu in Kopru 
s kar 10 različnimi vrstami masaž in edinstvenimi rimsko-irskimi 
kopelmi z 12 postajami, ki jih tudi ne najdete nikjer drugje v 
Sloveniji. V Termah Čatež je največji savna park v Sloveniji, saj je na 
1500m2 kar osem različnih vrst savn. V našem centru zdravja 
nudimo 43 različnih vrst terapij. Zdravilni učinki termalne vode so 
dokazani in v Terme Čatež prihajajo danes na zdravljenje gosti z 
revmatičnimi težavami, tisti ki imajo prizadete gibalne sposobnosti, 
nevrološka obolenja, ginekološke in druge zdravstvene težave.  
 
Poslovni centri 
Terme Čatež so danes eden od največjih kongresnih centrov v 
Sloveniji, saj naše številne dvorane lahko sprejmejo od 15 do 1000 
udeležencev različnih srečanj na štirih lokacijah v Čatežu, na 
Mokricah, v Kopru in v Portorožu.  
 
Šport in rekreacija 
Imamo enega najzanimivejših golf igrišč v Sloveniji z 18 luknjami na 
gradu Mokrice, ponudbo športnega centra pa dopolnjuje še 6 
zunanjih in notranje igrišče za tenis, squash, odbojka na mivki, mini 
golf, bowling, badminton, čolnarjenje na umetnem jezeru, trije fitnes 
studiji,….  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2.4.8 Kakovost in zadovoljstvo gostov 
 
Največji poudarek trženjskega delovanja je bil v letu 2004 posvečen zadovoljstvu gostov, s 
tem da smo potrebe gostov začeli obravnavati celovito. Zadovoljni gostje namreč pomenijo 
temelj za poslovni uspeh naše družbe. Prizadevamo si stalno presegati pričakovanja naših 
gostov. 
 
Ker je pri skrbi za zdravje in dobro počutje gostov najpomembnejša varnost izdelkov, smo 
uvedli sistem HACCP z vzpostavitvijo učinkovitega notranjega nadzora nad živili. Sistem 
HACCP je prinesel boljšo organizacijo proizvodnih procesov in spremljajočih higienskih 
programov. Izbor dobaviteljev oziroma kakovosti njihovih izdelkov je še vedno ključnega 
pomena.  
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2.5 ANALIZA POSLOVANJA 
 

2.5.1 Ključni pokazatelji poslovanja družbe 
v tisoč SIT  31.12.2004 31.12.2003 Indeks 

Osnovni kazalniki:     R04/R03 
Poslovni prihodki 5.266.139 4.796.625 109,79 
Prihodki od prodaje 5.165.765 4.752.347 108,70 
Skupni prihodki  5.375.152 4.900.644 109,68 
Vsa sredstva 23.618.374 25.305.923 93,33 
Finančne in poslovne obveznosti 4.919.908 5.508.710 89,31 
Lastniški kapital 18.609.721 19.704.635 94,44 
Dobiček iz poslovanja 1.013.126 848.129 119,45 
Dobiček iz poslovanja+amortizacija 1.788.095 1.613.652 110,81 
Čisti dobiček 663.423 703.441 94,31 
Amortizacija 774.969 765.523 101,23 
Čisti dobiček+amortizacija 1.438.392 1.468.964 97,92 
Čisti dobiček /sredstva 2,81% 2,78% 101,05 
Čisti dobiček / kapital 3,56% 3,57% 99,86 
Dobiček iz poslovanja + amortizacija v prodaji 33,95% 33,64% 100,93 
Čisti dobiček v prodaji 12,60% 14,67% 85,90 
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji 27,31% 30,62% 89,19 
Koeficient obračanja sredstev 22,30 18,95 117,63 
Finančne in poslovne obveznosti/sredstva 20,83% 21,77% 95,69 
Finančni vzvod 1,27 1,28 98,82 
Donos na tržno vredn.delnice (%) 2,85% 3,70% 77,05 
Dobiček iz poslovanja na delnico SIT 1.694,43 SIT 1.256,54 134,85 
Čisti dobiček  na delnico SIT 1.109,56 SIT 1.042,18 106,47 
Čisti dobiček + amortiz. na delnico SIT 2.405,68 SIT 2.176,34 110,54 
   PER (Price Earnings) 35,06 27,01 129,79 
Tržna vrednost delnice na dan 31.12. SIT 38.897,35 SIT 28.149,50 138,18 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. SIT 31.124,31 SIT 29.193,31 106,61 
Tržna vrednost družbe 23.257.348 19.000.096 122,41 
Število delnic 597.916 674.971 88,58 
Ostali kazalniki:       
Kazalniki financiranja       
Stopnja lastniškosti financiranja 0,79 0,78 101,19 
Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,88 0,88 99,69 
Stopnja dolžniškosti financiranja 0,21 0,22 95,69 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,21 1,32 92,14 
Kazalniki investiranja       
Stopnja osnovnosti investiranja 0,65 0,59 109,83 
Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,97 0,92 105,14 
Kazalniki obračanja       
Dnevi vezave terjatev iz poslovanja 28,18 132,49 21,27 
Dnevi vezave zalog 6,18 3,17 195,27 
Kazalniki plačilne sposobnosti       
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,06 0,05 110,30 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,20 0,63 31,66 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih sredstev 0,23 0,64 35,92 
Kazalniki gospodarnosti       
Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,24 1,21 101,93 
Koeficient celotne gospodarnosti 1,19 1,21 98,64 
Koeficient dobičkovnosti poslovnih prihodkov 0,19 0,18 108,80 
Kazalniki dobičkonosnosti       
Stopnja čiste dobičkonosnosti kapitala 0,04 0,04 99,85 
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,14 0,08 177,32 

Tabela 5: Ključni pokazatelji poslovanja družbe 
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2.5.2  Izkaz poslovnega izida 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA leto 2004 leto 2003 Indeks
v tisoč SIT Struktura Struktura R04/R03

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.165.765 100,00 4.752.347 100,00 108,70
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 4.944.710 95,72 4.511.715 94,94 109,60
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 221.055 4,28 240.632 5,06 91,86
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 55 0,00 0 0,00 0,00
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PR 2.675 0,05 3.329 0,07 80,35
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 97.644 1,89 40.949 0,86 238,45
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.266.139 101,94 4.796.625 100,93 109,79
POSLOVNI ODHODKI 4.253.013 82,33 3.948.496 83,09 107,71
Stroški blaga,materiala in storitev 2.036.604 39,43 1.905.764 40,10 106,87
Stroški dela 1.316.769 25,49 1.145.658 24,11 114,94
Odpisi vrednosti 801.497 15,52 814.255 17,13 98,43
Drugi poslovni odhodki 98.143 1,90 82.819 1,74 118,50
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.013.126 19,61 848.129 17,85 119,45
FINANČNI PRIHODKI 108.748 2,11 74.700 1,57 145,58
Finančni prihodki iz deležev 344 0,01 304 0,01 113,16
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 108.404 2,10 74.396 1,57 145,71
FINANČNI ODHODKI 228.023 4,41 241.607 5,08 94,38
Prevrednotevalni finančni odhodki 49.829 0,96 43.516 0,92 114,51
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 178.194 3,45 198.091 4,17 89,96
DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 226.465 4,38 162 0,00 139.793,39
ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 667.386 12,92 681.060 14,33 97,99
IZREDNI PRIHODKI 265 0,01 29.319 0,62 0,90
Drugi izredni prihodki 265 0,01 29.319 0,62 0,90
IZREDNI ODHODKI 4.228 0,08 6.938 0,15 60,94
Drugi izredni odhodki 4.228 0,08 6.938 0,15 60,94
DOBIČEK ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA -3.963 -0,08 22.381 0,47 -17,71
CELOTNI DOBIČEK 889.888 17,23 703.603 14,81 126,48
DAVKI SKUPAJ 226.465 4,38 162 0,00 139.793,39
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 663.423 12,84 703.441 14,80 94,31  
Tabela 6: Izkaz poslovnega izida 

Poslovni prihodki so v letu 2004 primerjalno z letom 2003 povečani za 9,8%, dobiček iz 
poslovanja za 19,5%, celotni dobiček  za 26,5%, končni čisti dobiček družbe pa je manjši za 
5,7% zaradi višjega davka iz dobička, ki vključuje tudi plačilo davka (117 mio SIT) zaradi 
izplačila dividend iz preteklih let. 
 
Družba je v letu  2004 realizirala 5.375.152 tisoč SIT skupnih prihodkov,  4.711.729  tisoč 
SIT skupnih odhodkov in realizirala čisti dobiček v višini  663.423  tisoč SIT. Slovenski trg 
ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je potrebno, da smo na tem 
trgu v letu 2004 dosegli visoke stopnje rasti in še utrdili status vodilnega turističnega centra 
v Sloveniji.  
 
Racionalizacija v poslovanju in stroškovna učinkovitost poslovanja se je odrazila v kar 19,5 
odstotnem povečanju dobička iz poslovanja (1.013.126 tisoč SIT), ki je rasel hitreje od rasti 
prihodkov iz poslovanja.   
 
Dobiček iz poslovanja in amortizacija družbe v letu 2004 znašata 1.788.095 tisoč SIT , kar 
pomeni 34% v strukturi prihodkov iz poslovanja in zadosten potencial za realizacijo začrtanih 
investicijskih projektov. 
 
Poslovni načrt za leto 2004 je dosežen in v nekaterih elementih presežen. Tako so realizirani 
poslovni prihodki višji za 1,4% od načrtovanih, celotni dobiček pa je višji za 9,1% od 
načrtovanega. 
 
Skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je v družbi sprejet sklep o 
spremembi usmeritve vezane na vrednotenje dolgoročnih finančnih naložb v kapitalu 



 

Revidirano letno poročilo 2004   29 

odvisnih podjetij, ki so vrednotene po kapitalski metodi. Za učinek pripadajočih dobičkov 
odvisnih družb, ki pripada matični družbi, se poveča posebni prevrednotevalni popravek 
kapitala, ne pa kot doslej v preteklih letih  prihodki od financiranja. Zaradi spremembe 
prikaza računovodskih izkazov so v izkazu poslovnega izida za leto 2003, predvsem zaradi 
primerljivosti podatkov, zmanjšani prihodki iz financiranja za znesek  464.374 tisoč tolarjev, 
tako da znaša v zgornji tabeli prikazan čisti dobiček za leto 2003 703.441 tisoč SIT ne pa 
1.167.815 tisoč SIT, kot je bil objavljen v letnem poročilu za leto 2003. Sprememba v 
knjiženju je vzrok za znižanje prihodkov od financiranja in posledično vzrok za znižanje 
čistega dobička družbe v letu 2004 za 335.183 tisoč tolarjev.  
 
 

STRUKTURA PRIHODKOV         Indeks 
   31.12.2004 Struktura  31.12.2003 Struktura R04/R03 
  Domači trg 5.045.084 93,86 4.555.993 92,97 110,74 
Prodaja blaga na drobno 221.055 4,11 240.632 4,91 91,86 
Prihodki od financiranja 108.748 2,02 74.700 1,52 145,58 
Izredni prihodki 265 0,00 29.319 0,60 0,90 
SKUPAJ 5.375.152 100,00 4.900.644 100,00 109,68 

Tabela 7: Struktura prihodkov 

 
Prihodki na domačem trgu so se povečali primerjalno z letom poprej za  10,7 %, prihodki od 
prodaje trgovskega blaga beležijo padec za 8,1%. Skupina navedenih prihodkov predstavlja 
prihodke iz poslovanja in predstavlja 97,9% vseh prihodkov družbe.  
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2.5.3 Bilanca stanja 
 
v tisoč SIT  31.12.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura Indeks

spr.usmeritev Struktura R04/R03
SREDSTVA 23.618.374 100,00 25.305.923 100,00 93,33

STALNA SREDSTVA 22.953.274 97,18 23.364.198 92,33 98,24
Neopredmetena dolgoročna sredstva 32.356 0,14 6.612 0,03 489,35
Opredmetena osnovna sredstva 15.317.617 64,85 14.943.643 59,05 102,50
Dolgoročne finančne naložbe 7.603.301 32,19 8.413.943 33,25 90,37
GIBLJIVA SREDSTVA 660.925 2,80 1.940.963 7,67 34,05
Zaloge 87.478 0,37 41.213 0,16 212,26
Poslovne terjatve 406.640 1,72 1.741.140 6,88 0,00
Kratkoročne finančne naložbe 149.209 0,63 147.102 0,58 101,43
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 17.598 0,07 11.508 0,05 152,92
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.175 0,02 762 0,00 547,90

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 1.410.101 0,00 1.863.614 0,00 75,66

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 23.618.374 100,00 25.305.923 100,00 93,33

KAPITAL 18.609.721 78,79 19.704.635 77,87 94,44
Vpoklicani kapital 3.587.496 15,19 4.049.826 16,00 88,58
Kapitalske rezerve 3.149.911 13,34 2.249.900 8,89 140,00
Rezerve iz dobička 7.290.739 29,46 7.392.016 30,13 91,28
Preneseni čisti dobiček 518.451 2,20 1.362.889 5,39 38,04
Prenesena čista izguba 0 0,00 0 0,00
Čisti dobiček poslovnega leta 331.712 2,81 351.721 2,31 113,62
Čista izguba  poslovnega leta 0 0,00 0 0,00
Prevrednotovalni popravki kapitala 3.731.412 15,80 4.298.283 15,15 97,33
REZERVACIJE 57.605 0,24 63.069 0,25 91,34
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 4.919.908 20,83 5.508.710 21,77 89,31
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.140 0,13 29.509 0,12 105,53

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 1.410.101 0,00 1.863.614 0,00 75,66  

Tabela 8: Bilanca stanja  

Vrednost sredstev družbe na dan 31.12.2004 znaša 23.618.374 tisoč SIT. Stalna sredstva 
prevladujejo z deležem 97,2%, medtem ko je delež gibljivih sredstev 2,8%.  
 
Odnos kapital:obveznosti znaša v letu 2004   78,8:21,2 v korist kapitala. Finančni položaj 
družbe je stabilen. 
 
Znižanje vrednosti kapitala in dolgoročnih finančnih naložb je posledica umika 77.055 lastnih 
delnic. Družba je na podlagi dobre likvidnosti predčasno odplačala tudi nekatere obveznosti, 
kar je prispevalo k zmanjšanju obveznosti za 10,7%. 
 
 
2.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA 
 
V letu 2004 smo intenzivno izobraževali zaposlene, da bi ti pridobili ustrezna znanja za nov 
sistem informacijske tehnologije (Navision, ROS) in računalništva, znanja s področja 
predstavitve in prodaje produktov in storitev ter znanja s področja tujih jezikov in notranje 
organizacije s tem pa smo prispevali k osebnemu razvoju zaposlenih.  
 
Pripravljali smo temelje za prenos znanja in organizacijskih sposobnosti na povezana 
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podjetja, kar nam bo omogočilo uresničevanje ciljev in koriščenje sinergijskih učinkov v 
skupini Terme Čatež. 

Zaposlenim v Termah Čatež s funkcionalnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje 
potrebnih znanj. V letu 2004 je bila največja pozornost namenjena izobraževanju oseb, ki 
neposredno komunicirajo s strankami. Zato so bila pripravljena številna izobraževanja o 
poznavanju naših produktov in prodajnih sposobnostih.  
 
Sistem nagrajevanja se dopolnjuje in izpopolnjuje že vrsto let v cilju boljše motiviranosti 
zaposlenih in doseganja večjih učinkov.  
 
Delavci prejemajo plače v skladu z določili panožne kolektivne pogodbe. Ob tem zaposleni 
prejemajo tudi dodatek za stalnost, izplačan pa jim je tudi poračun na podlagi uspešnosti 
poslovanja v letu 2004. 
 
Tabela št.  leto 2004 leto 2003 Indeks 

 element /obdobje     R04/R03 
 Povprečna bruto plača na zaposlenega 213.319 189.895 112,34 
 Povprečna neto plača na zaposlenega 138.418 124.342 111,32 
 Regres 178.326 169.000 105,52 

Tabela 9: Povprečna plača in regres na zaposlenega 

 
Število in kvalifikacijska struktura zaposlenih  
 
STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.           

   31.12.2004   31.12.2003   Indeks 

 element /obdobje    Struktura    Struktura R04/R03
 NK (nepopolna osnovna šola) 42 11,3 56 15,8 75,00 
 PK (osnovna šola, priučen) 39 10,5 28 7,9 139,29 
 NŠ (osnovna šola, tečaj) 22 5,9 13 3,7 169,23 
 KV, VKV 120 32,3 122 34,5 98,36 
 Srednja šola 97 26,1 89 25,1 108,99 
 Višja šola 16 4,3 16 4,5 100,00 
 Visoka šola 35 9,4 30 8,5 116,67 
 SKUPAJ 371 100,0 354 100,0 104,80 

 
Tabela 10: Stanje zaposlenih na dan 31.12. 

 
Tabela  prikazuje kvalifikacijsko strukturo zaposlenih na dan 31.12. leta 2004 in 2003.  
 
Iz  zgornje tabele in naslednjega grafikona je razvidno, da  družba kljub novim zmogljivostim 
skrbi za racionalizacijo zaposlenih in to predvsem na nižjih izobrazbenih ravneh. Tudi 
struktura zaposlenih se izboljšuje predvsem z rastjo visoko izobraženih kadrov.  
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PREGLED STANJA ZAPOSLENIH na dan 31.12.
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Graf 9: Pregled števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi na dan 31.12. 

 
Komunikacija s kadri ter uvajanje sistema motivacije sta ključni orodji za dosego boljših 
poslovnih rezultatov. Vlaganja v znanja oziroma izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih 
so postala ključni elementi za doseganje večje kakovosti storitev in s tem zadovoljstva 
gostov.   
 
V Termah Čatež smo v letu 2004 vzpostavili načrt za razvoj ključnih kadrov, ko smo mladim 
in perspektivnim visoko izobraženim zaposlenim, katerih večina ima že končan študij MBA, 
omogočili pridobivanje raznovrstnih izkušenj in znanj in jih s tem pripravljali na prevzemanje 
vse bolj odgovornih mest v podjetju.  Naši ključni kadri tudi redno obiskujejo najboljše hotele 
po svetu in s tem k nam prinašajo najboljšo prakso, ki jo potem skušajo uveljaviti tudi pri 
nas.     
 
Ker so naši načrti usmerjeni v povečevanje deleža tujih gostov, je izjemno pomembno, da vsi 
zaposleni, ki komunicirajo z gosti, obvladajo potrebno raven znanja tujih jezikov. Naša 
prizadevanja na področju izobraževanja pa bodo osredotočena predvsem na izboljševanje 
kakovosti naših storitev.  
 
 
2.7 INFORMATIKA 
 
V letu 2004 smo zamenjali hotelski informacijski sistem ter zdravstveni informacijski sistem. 
Sporazumno smo prekinili pogodbi s podjetji IngPos ter Nova Vizija. Nov pogodbeni partner 
pa je sedaj podjetje ROS. Sistem omogoča kar nekaj novosti: 

• grafični prikaz zasedenosti in stanja sob, 
• razni sestavljeni pregledi, 
• nov rezervacijski sistem, ki omogoča rezervacijo in plačilo preko interneta. 

 
Na področju računovodstva je sklenjena pogodba s podjetjem Avtenta, kot novim partnerjem 
za vzdrževanje Navision aplikacije, le-ta je v letu 2004 uvedla veliko izboljšav programa. 
Med drugim: 

• avtomatske prenose podatkov iz Hotelskega sistema, 
• zmanjšanje podatkovne baze za 70 odstotkov, 
• preprečevanje napak pri prenosih iz drugih sistemov, 
• spremenjena je tudi programska oprema v trgovini »Market«, ki omogoča neodvisno 

delovanje  trgovinskih blagajn, kar povečuje zanesljivost delovanja trgovine. 
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2.8 DOBAVITELJI  
 
Narava poslovanja zahteva poslovanje z minimalnimi zalogami, saj se dobavljajo izdelki s 
pretežno kratkim rokom trajanja. Število dobaviteljev se zmanjšuje predvsem zaradi 
doseganja boljših pogojev in racionalizacije v poslovanju. S ključnimi dobavitelji so sklenjene 
letne pogodbe predvsem zaradi pravočasnosti dobav, nižjih cen in bolj ustreznih plačilnih ter 
ostalih pogojev. Kakovost in cena sta ključna razloga za izbor dobaviteljev.  
 
Zavedamo se, da so dobavitelji naše ogledalo, zato skušamo z njimi graditi partnerski odnos. 
Dober partnerski odnos namreč zagotavlja prednosti tako kupcu kot tudi dobavitelju. Tako 
ima dobavitelj zagotovljene letne količine naročil, kupec pa jamstvo, da bo te izdelke dobil 
pravočasno in v ustrezni kakovosti.  
 
 
2.9  ODGOVORNOST DO OKOLJA 
 
V naši dejavnosti je odgovornost do okolja izjemno pomembna. Odgovoren in spoštljiv odnos 
vsakega zaposlenega do okolja predstavlja našo prednost. Glede na dejstvo, da ima družba  
urejeno področje  prečiščevanja odpadnih voda, imamo tudi na tem področju konkurenčno 
prednost. 
 
Pomoč družbeno potrebnim dejavnostim rešujemo skozi sponzorstvo in donatorstvo. Na ta 
način omogočamo preživetje določenim kulturnim in športnim zanesenjakom in dejavnostim. 
Prispevki pa so namenjeni tudi izvajanju določenih kulturnih in športnih dogodkov. 
 
Skozi povezovanje z okoljem pomagamo ohranjati, razvijati in vzpodbujati vse tiste prvine, ki 
so ključne za kakovost življenja porabnikov naših storitev. 
 
Spoštljiv odnos do okolja je vpeljan v vse naše dejavnosti, saj le tako lahko vplivamo na 
zdrav način življenja, ki je tudi sestavni del trženja naših storitev. 
 
 
2.10  OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Terme Čatež d.d. aktivno upravljajo s tveganji in z različnimi ukrepi zmanjšujejo 
izpostavljenost. Vsa poslovna tveganja so istočasno tudi finančna in lahko vplivajo na 
likvidnost družbe kot celote. Vodstvo  ocenjuje, da je izpostavljenost tveganjem nizka 
oziroma zmerna.  
 
2.10.1 Tveganja delovanja in sprememb cen vhodnih surovin 
 
Uvedeni so poenoteni postopki za izvajanje, spremljanje in nadzor  vseh poslovnih dogodkov, 
ki vodijo do sprememb gospodarskih koristi, poleg tega pa je omogočeno redno in podrobno 
načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov vseh posameznih organizacijskih 
enot. To je zagotovljeno s službo notranjega nadzora. V primeru izgube ali spremembe 
plačilnih in cenovnih pogojev dobavitelja imamo v vsakem trenutku možnost spremembe 
dobavitelja pod enakimi pogoji. Navedene aktivnosti in ukrepi po oceni vodstva v ustrezni 
meri zagotavljajo primerno omejevanje tveganj delovanja, ki jim je izpostavljena družba.   
 



 

Revidirano letno poročilo 2004   34 

Tveganja v zvezi s spremembo cen materiala in surovin so razmeroma nizka, saj družba nudi 
pretežno storitve, v strukturi  prihodka iz poslovanja pa tovrstni stroški predstavljajo manj 
kot 10%. 
 
 
2.10.2 Premoženje in politika zavarovanja premoženja  
 
Terme Čatež d.d. imajo enotno politiko zavarovanja premoženja in oseb z namenom, da bi 
omejili različna tveganja, ki bi lahko ogrozila delovanje podjetja, povzročila večjo materialno 
škodo oziroma ogrozila varnost zaposlenih. 
 
Z zavarovalno družbo je sklenjeno premoženjsko zavarovanje , ki med drugim vključuje 
potresno, požarno, vlomno, strojelomno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje 
računalnikov, zavarovanje zalog  in drugih sredstev ter zavarovanje obratovalnega zastoja. 
 
Temeljni cilj politike zavarovanja je zagotovitev stroškovno učinkovitega zavarovanja pred 
različnimi vrstami tveganj ob upoštevanju analiz izpostavljenosti tveganjem, preteklih 
izkušenj ter izvajanja preventivnih ukrepov. Ocenjujemo, da celovito zavarovanje 
premoženja, premoženjskih interesov in oseb dodatno zmanjšuje finančna in poslovna 
tveganja ter tveganja delovanja. 
 
Znotraj družbe težimo k optimalni izrabi poslovnih sredstev. Preverjanja knjigovodske 
vrednosti premoženja smo izvajali med  letom in na podlagi  pridobljenih ocen ni prihajalo do 
velikih odstopanj, ki bi zahtevala prevrednotenje premoženja. 
 
Dolgoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v vrednostne papirje povezanih podjetij, le-te 
pa so izkazane po kapitalski metodi. Kratkoročne finančne naložbe so devizni depoziti zaradi 
zagotovitve vračila obveznosti po dolgoročnih kreditih, ki so tudi vezani na tujo valuto, kar se 
je pokazalo kot ustrezno. 
 
S primerjavo med pošteno tržno vrednostjo premoženja in tisto, ki je izkazana v poslovnih 
knjigah zagotavljamo nadzor nad likvidnostnim tveganjem podjetja. Z vpeljanimi standardi 
vodenja terjatev, ki so del finančne politike, ter z rednim preverjanjem in vrednotenjem zalog 
zagotavljamo tekočo plačilno sposobnost. Kratkoročna plačilna sposobnost je zagotovljena z 
dogovorjenimi obnovljivimi kreditnimi linijami pri bankah. 
 
2.10.3  Naložbena tveganja 
 
Naložbena politika je bila usmerjena v projekte z vnaprej znanim donosom. Pogoj za sprejem 
naložbene odločitve je zagotavljanje zahtevanega donosa na podlagi naložbene študije.  
 
2.10.4  Finančna tveganja 
 
Izpostavljenost finančnim tveganjem pomeni možnost sprememb poštene vrednosti tveganju 
izpostavljenih postavk (oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov), ki imajo neposredni vpliv na 
poslovni izid in denarni tok podjetja.  
 
Terme Čatež d.d. so na tem področju najbolj izpostavljene valutnemu tveganju zaradi 
valutne klavzule pri odplačilu dolgov. Ostala finančna tveganja so zanemarljiva. 
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2.10.4.1 Valutno tveganje 
Valutno tveganje obstaja le v primeru pomanjkanja tujih valut na bančnem trgu, oziroma 
devalvaciji tolarja, vendar bi lahko skoraj vse potrebe po tujih valutah zagotavljali z 
neposrednimi plačili tujih oseb na devizni račun. 
 
2.10.4.2 Obrestno tveganje 
Obrestna mera za dolgoročne kredite je vezana na EURIBOR + marža, družba pa na podlagi 
A bonitete pri poslovnih bankah dosega najnižje obrestne mere. Kratkoročni krediti imajo 
fiksno obrestno mero. 
 
2.10.4.3 Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti  
Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni in 
z dogovorjenimi kratkoročnimi obnovljivimi kreditnimi linijami. 
 
Dodatno likvidnostno rezervo predstavljajo predčasna plačila, ki jih Terme Čatež d.d. izvaja 
zaradi koriščenja cassa scontov. V primeru likvidnostnih potreb bi  lahko družba začasno 
prekinila predčasna plačila in s tem sprostila likvidnostno rezervo.  
 
Pri dolžniškem financiranju sodeluje družba  z vsemi večjimi slovenskimi in tujimi bankami, 
kar zmanjšuje možnost nelikvidnosti ob morebitnem izpadu posameznega vira financiranja.  
 
2.10.4.4 Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti 
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer prisotno, vendar ocenjujemo da je ta nizka 
zaradi ustrezne kapitalske sestave družbe in kakovosti premoženja. 

 
2.10.4.5 Ostala tveganja 
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke znižujemo s sprotnimi bonitetnimi informacijami o 
kupcih. Pri sodelovanju z dobavitelji imamo že vpeljano poslovno prakso, da nam izvajalci 
naložbenih del in dobavitelji opreme dostavijo jamstvo za dani avans in dobro izvedbo del, 
pri drugih dobaviteljih pa poteka plačilo šele po dobavi. 
 
Tveganju zmanjšane likvidnosti in spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev družba ni 
izpostavljena, saj ne poseduje materialno pomembnih naložb v vrednostne papirje, s katerimi 
bi trgovala. Naložbe v vrednostne papirje zajemajo vrednostne papirje odvisnih (hčerinskih)  
podjetij. 
 
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je nizka, saj sprememba vhodnih stroškov posledično 
vpliva na spremembo izhodnih cen v skladu s tržnimi pogoji. 
 
Tveganje zastaranja, uničenja ali drugačnega zmanjšanja vrednosti poslovnih sredstev je 
nizko, ker so vsa pomembna sredstva primerno zavarovana. 
 
Tveganja kot so vojna nevarnost, politični dogodki (pristop k Evropski uniji in Natu), gibanje 
obrestnih mer na svetovnih trgih kapitala praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe. 
 
Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij,  ki se razmnožujejo v 
vodi ali so hitro prenosljivi iz človeka na človeka. Tudi možnost okvare v jedrski elektrarni v 
Krškem štejemo kot eno od tveganj, kakor tudi možne teroristične dejavnosti posameznikov 
ali organiziranih združb.  
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2.11   LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITALSKE NALOŽBE 
 

 31.12.2004 31.12.2003 

 Odstotek  Odstotek  

DELNIČAR lastništva Lastništva 
DZS D.D. 19,28 17,34 
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 13,99 12,47 
TERME ČATEŽ D.D. 0 11,42 
ID MAKSIMA D.D. 11,02 10 
MARINA PORTOROŽ D.D. 9,76 8,65 
TP PORTOROŽ D.D. 7,11 6,3 
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D. 5,79 5,13 
KRONA SENIOR d.d., Ljubljana. 4,57 3,81 
TRIGLAV STEBER I  ID. 3,61 2,22 
MODRA KOMBINACIJA-POS.VZAJEMNI SKLAD 1,58 0  
Zavarovalnica triglav D.D., lJUBLJANA 1,38 1,22 
OSTALI DELNIČARJI 21,91 21,44 

Tabela 11: Lastniška struktura delničarjev 

 
2.12  PODATKI O DELNICI 
 
 
Okrožno sodišče v Krškem je dne 03.08.2004 vpisalo zmanjšanje osnovnega kapitala na 
podlagi umika 77.055 navadnih imenskih delnic z oznako TCRG, tako da znaša osnovni 
kapital po zmanjšanju 3.587.496.000,00 SIT in je razdeljen na 597.916 navadnih imenskih 
delnic z oznako TCRG. 
 
Tržna cena delnice (enotni tečaj na Ljubljanski borzi)  na dan 31.12.2004 je znašala 
38.897,35 SIT. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2004 je izračunana iz razmerja 
med višino kapitala in številom izdanih delnic in znaša  31.124,31 SIT. 
 
Čisti dobiček na delnico je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom 
obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 1.109,56 
SIT. 
 
Družba nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala oziroma sklepa o 
odobrenem kapitalu. 
 
Skupščina družbe je na svoji redni seji dne 23.06.2004 sprejela sklep o izplačilu dividende v 
bruto znesku 1.000,00 SIT po delnici. Dividende so se pričele izplačevati z dne 23.07.2004. 
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Kapitalske naložbe 
 
Kapitalske naložbe v odvisne družbe na dan 31.12.2004 so sledeče: 
 

Firma in sedež družbe 
Vrsta kapitalske 
naložbe 

 
 
 
 
Delež Term Čatež d.d. v kapitalu 
odvisne družbe 

    v % 
DELIKATESA d.d.,
Ljubljana delnice 85,50 
TERME ILIDŽA d.o.o.,
Sarajevo delež 90,00 
MARINA d.d., Portorož delnice 73,45 
TP PORTOROŽ d.d.,
Portorož delnice 50,76 
Termalna riviera d.o.o.,
Novalja delež 100,00 

 

Tabela 12: Kapitalske naložbe v odvisne družbe  

 
2.12.1 Tečaj in trgovanje z delnicami 
 
Gibanje tečaja delnice od 01.01. do 31.12.2004 
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Graf 10: Gibanje tečaja in promet delnice družbe Terme Čatež 

 
 
Politika izplačevanja dividend temelji na tem, da družba zagotavlja letno rast dividend vsaj v 
višini inflacije, vendar v skladu s potrebami po razvojnih projektih ter upoštevajoč dividendno 
in kapitalsko donosnost delnice.  Razlika neizplačanega dobička ostaja za razvojne potrebe 
družbe. 
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2.13  NALOŽBE  
 
Naložbe so bile namenjene predvsem tehnološkim posodobitvam, obnovi kapacitet in 
ponudbi novih storitev  z namenom povečanja  atraktivnosti ponudbe, izboljšanja delovnih 
razmer, prilagoditvi zahtevam zakonodaje ter zagotavljanju  higienske ustreznosti  v skladu s 
sistemom HACCP.  
 
V letu 2004 smo namenili za naložbe v sredstva družbe 1,02 milijarde SIT. 
 
Podpisali smo pogodbo o obnovi hotelskega informacijskega sistema. 
 
Z nakupom 39 apartmajev v kampu so se povečale prenočitvene kapacitete za 195 ležišč. 
 
Z adaptacijo prostorov grajskih hlevov v prostore za golf klub in golf suite, ki je bila 
zaključena v mesecu maju, smo pridobili 8 novih suit ter prostore za golf klub in gostinsko 
ter trgovsko ponudbo. 
 
Konec septembra smo podpisali pogodbo za izgradnjo hotela Zdravilišče II z wellness 
centrom, projekt pa je sofinanciran s strani ministrstva za gospodarstvo- Evropski sklad za 
regionalni razvoj, v višini 889 milijonov SIT. Dokončanje investicije je predvideno za mesec 
maj 2005. 
 
V mesecu oktobru je ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj 
sprejelo sklep o sofinanciranju obnove grajskega kompleksa na Mokricah, v višini 259 
milijonov SIT. 
 
 
2.13.1  Naložbe v Skupini Terme Čatež 
 
V Termah Ilidža smo podpisali pogodbo o gradnji vodnega kompleksa. Celotna investicija je 
ocenjena na 15 milijonov EUR, končana pa naj bi bila v mesecu maju 2005. 
 
Marina Portorož je s strani ministrstva za gospodarstvo- Evropski sklad za regionalni razvoj, 
prejela obvestilo o sofinanciranju projekta gradnje apartmajev v višini  608 milijonov SIT. 
Priprave na gradnjo so v teku. 
 
Koriščenje skupnega naložbenega potencijala (kreditni potencijal skupine, naložbe v delnice 
podjetij) zlasti pa t.i. »know howa« so zadostno zagotovilo delničarjem v smeri večanja in 
internacionalizacije družbe in Skupine Terme Čatež. Večanje vrednosti za delničarje je eden 
od prvenstvenih ciljev.  
 
2.13.2  Raziskave in razvoj 
 
Pri razvoju novih produktov in storitev so za nas najbolj pomembne informacije o dejavnostih 
konkurentov in ponudbi na področju turističnih produktov doma in v tujini. 
 
Pri kreaciji novih produktov smo dajali v ospredje varnost naših obiskovalcev. Seveda pa ne 
moremo zanemariti stalne skrbi za izboljšanje kvalitete storitev, za kar so nam bili v veliko 
pomoč tudi sodelujoči v anketah. 
 
Vstop v EU se sicer ni odrazil na turistično povpraševanje pri nas, smo se pa znotraj uskladili 
in prilagodili na EU zakonodajo.  
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2.14  NAČRTI V LETU  2005  
 
Leto, ki je pred nami, je polno izzivov predvsem zaradi vse večje konkurence na področju 
vodnih programov (BTC, Terme 3000,…). 
 
Temeljna  področja delovanja v letu 2005 bodo še vedno:  

- področje  organizacije in nadzora 
- področje standardizacije poslovanja 
- enoten sistem poslovnega načrtovanja in poročanja 
- aktivnejša prodaja na tujih trgih 
 

Nesporno je, da družba lahko poveča tržni delež samo z novimi naložbami, z dvigom 
kakovosti storitev in s prevzemanjem drugih podjetij. Pridobivanje novih gostov (predvsem iz 
tujih trgov) z zagotavljanjem višje kakovosti storitev je eden najpomembnejših ciljev družbe 
Terme Čatež. Pri tem je zelo pomembno, da je vsaka nova naložba po vsebini korak pred 
konkurenco. Cenovna politika je usklajena s ponudbo primerljivih zmogljivosti v ostalih 
naravnih zdraviliščih in turističnih središčih v Sloveniji. 
 
V letu 2005 načrtujemo: 

- rast prihodkov iz poslovanja za  najmanj 8% 
- rast števila prenočitev za  7,1%  
- rast števila kopalcev za najmanj 8,5 % 
- dopolnjevanje  informacijskega sistema 
- dopolnitev  sistema motivacije zaposlenih 
- celovito poslovno integracijo s povezanimi družbami v cilju zmanjševanja stroškov 
- izvajanje prodajno-tržnih aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji  
- skrb za okolje na lokacijah družbe in v okolici 
- širitev dejavnosti izven meja Slovenije 
- večanje prepoznavnosti Term Čatež d.d.  

 
 
Glede na dejstvo, da je dobičkonosnost prihodkov nadpovprečna v dejavnosti in vsako 
povečanje le te povzroča izredne napore, se družba usmerja k širitvi dejavnosti izven matične 
firme v Sloveniji, predvsem pa na področje izven Slovenije. Najzanimivejša področja so 
države na območju bivše Jugoslavije, kjer sta ustanovljeni dve podjetji.  
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
3.1 SPLOŠNO O SESTAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
3.1.1 Predpisi in usmeritve 
 
Priloženi računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s: 

- Slovenskimi računovodskimi standardi, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenije; Slovenski inštitut za revizijo; Ljubljana, 2001; 

- Zakonom o davku od dobička pravnih oseb, Uradni list RS, 72/93 in 108/02, 14/03; 
- Zakonom o finančnem poslovanju podjetij, Uradni list RS, 54/99; 
- Zakonom o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, 89/98, 17/00 odločba US, 

30/01, 103/01ZIPRS0203 in 67/02; 
- Zakonom o deviznem poslovanju, Uradni list RS, 23/99; 
- Zakonom o gospodarskih družbah 
 

Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka 
poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene 
predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 
 
Računovodski izkazi so izraženi v slovenskih tolarjih in so zaokroženi na tisoč enot. V 
skupinskih računovodskih izkazih je skupina predstavljena kot eno samo podjetje.  
 
Skupino sestavljajo: matično podjetje in odvisna od njega odvisna podjetja zaradi deleža v 
kapitalu, ki znaša več kot 50%.  
 
 
3.1.2 Povzetek pomembnejših računovodskih usmeritev 
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov družbe Terme  Čatež d.d.  za poslovno leto, ki  se je  
končalo 31. decembra  2004, so bile upoštevane naslednje računovodske usmeritve: 
 
Splošne računovodske usmeritve 
 
Priloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bili pripravljeni v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi, ki so stopili v veljavo  1. januarja 2002.  Bilanca stanja temelji na 
Otvoritveni bilanci stanja na dan 1. januarja 1993, ki je bila predložena Agenciji Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.   
 
Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.  
Pri tem sta bili upoštevani načeli nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti 
delovanja. 
 
Posamezne računovodske usmeritve 
 
a)  Osnovna sredstva in amortizacija 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se vodijo  po  nabavni vrednosti, zmanjšani za 
amortizacijo. 
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Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi družba izkazuje:  programske pravice in  
dolgoročno odložene stroške. Vodijo se po nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijo. 
 
Prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev se lahko pojavi le na račun okrepitve 
ali oslabitve. V družbi se neopredmetena dolgoročna sredstva zaradi  okrepitve ne 
prevrednotujejo. Izguba zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev se izkazuje 
kot prevrednotevalni poslovni odhodek v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. 
Družba v letu 2004 ni opravljala prevrednotevanja zaradi oslabitve.  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se amortizirajo s stopnjo 33% za programske licence in 
50% za programsko opremo. 
 
Opredmetena  osnovna sredstva  
 
Nove nabave in odtujitve so vključene po nakupnih oziroma prodajnih cenah. Opredmetena 
osnovna sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
Amortizacija za odtujitve in nove nabave je obračunana po stopnjah, ki so predpisane  za 
posamezne vrste osnovnih sredstev. Pri določanju stopnje amortizacije novo nabavljenih 
osnovnih sredstev se upošteva doba koristnosti osnovnega sredstva. 
 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družba izkazuje zemljišča, zgradbe ter opremo. 
Ločeno se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju in  uporabi. 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva se prikazujejo po neodpisani vrednosti, ki 
ne presega vrednosti, nadomestljive v preostali dobi koristnosti.  
 
Ob začetnem pripoznanju se opredmetena osnovna sredstva evidentirajo po nabavni 
vrednosti.  
Nabavno ceno sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki 
jih je bilo mogoče pripisati neposredno usposobitvi. Nabavna vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva je povečana s stroški, ki povečujejo bodoče koristi sredstva. Stroški, ki 
omogočajo podaljšanje dobe koristnosti osnovnega sredstva, se izkazujejo kot zmanjšanje 
popravka vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva. Kot odhodki se pripoznajo stroški 
popravil in vzdrževanja, ki so namenjeni obnavljanju ali ohranjanju bodočih gospodarskih 
koristi.  
 
Družba opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2004 zaradi okrepitve in slabitve ni 
prevrednotevala. 
 
Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med njegovo čisto prodajno 
vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo prenese med prevrednotevalne poslovne prihodke 
oziroma med prevrednotevalne poslovne odhodke.  
 
Opredmetena osnovna sredstva, ki so poškodovana zaradi višje sile, se v obdobju, 
potrebnem za popravilo, ne amortizirajo.  
 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in se pripozna 
kot strošek oziroma poslovni odhodek tega obdobja, pri čemer se preostala vrednost, vštevši 
stroške likvidacije, upošteva le pri pomembnih postavkah. Amortizacija se obračuna 
posamično.  
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Kot začetek obračunavanja amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva se upošteva 
prvi dan naslednjega meseca, potem ko se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti.  
 
Amortizacija se obračunava enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti sredstev.  
Uporabljene letne amortizacijske stopnje so naslednje: 

 
Dolgoletni nasadi 5 - 6,5% 
Pohištvo in oprema 5 - 20% 
Programska oprema 25 -50% 
Zgradbe 1 - 5% 

Tabela 13: Letne amortizacijske stopnje 

 
Osnovna sredstva v izgradnji se ne amortizirajo do prvega dne naslednjega meseca, ko 
so prenesena v uporabo. 
 
 
Finančne naložbe 
 
Družba med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazuje naložbe v dolgove 
in kapital. Tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu 
izkaza stanja, je izkazan kot kratkoročna finančna naložba. Dolgoročne finančne naložbe v 
kapital odvisnih podjetij, ki so zajeta v skupinske računovodske izkaze, so vrednotene po 
kapitalski metodi. Povečajo se za tisti del čistega dobička odvisnih podjetij, ki pripada 
obvladujočemu podjetju. Pripadajoči čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta v letu 2004 
ne povečujeta finančne prihodke ali finančne odhodke, ampak povečata (zmanjšata) posebne 
prevrednotevalne popravke kapitala.  Druge dolgoročne finančne naložbe v podjetja se 
vrednotijo po naložbeni metodi. 
 
Finančne naložbe v lastniške vrednostne papirje, dolžniški vrednostni papirji in drugi z njimi 
povezani finančni instrumenti, se ovrednotijo po pošteni vrednosti, pri čemer se ob začetnem 
pripoznanju evidentirajo po nabavni vrednosti. Poštena vrednost se dokazuje z objavljeno 
ceno na delujočem trgu borznih vrednostnih papirjev ali na podlagi zatečene knjigovodske 
vrednosti oziroma eventualno z modelom vrednotenja.  

 
Dolgoročne finančne naložbe v podjetja, s čigar vrednostnimi papirji se ne trguje na borznem 
ali prostem trgu, se prikazujejo po nabavni vrednosti. Prevrednotijo se pod pogoji splošnega 
prevrednotenja kapitala kot posledice spremembe vrednosti naložbe. Za učinek prevred-
notenja se poveča prevrednotevalni popravek kapitala v zvezi z dolgoročnimi finančnimi 
naložbami.  
 
Finančne naložbe, izražene v tuji valuti, se preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije.  
Vpliv preračuna se izkaže med finančnimi prihodki oziroma finančnimi odhodki v zvezi s 
finančnimi naložbami. 
 
b)  Zaloge 
 
Zaloge materiala, vključno s hrano, pijačami in medicinskimi ter ostalimi zalogami, ki se 
uporabljajo pri izvajanju nočitvenih in zdraviliških dejavnosti, se vrednotijo na podlagi drseče 
povprečne nabavne cene istovrstnih zalog. Prikazujejo se po nabavni vrednosti, ki jo 
sestavlja praviloma nakupna cena, zmanjšana za dobljene popuste (rabate), lahko pa se le-ta 
poveča za ostale nakupne stroške. 
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Zaloge trgovskega blaga v trgovini na drobno so izkazane po maloprodajnih cenah z 
vkalkuliranim davkom na dodano vrednost in vkalkulirano razliko v ceni. 
 
Zmanjšanje vrednosti zalog surovin, materiala in drobnega inventarja se izkazuje kot 
povečanje stroškov materiala, zmanjšanje vrednosti zalog izdelkov in trgovskega blaga pa 
kot povečanje poslovnih odhodkov. Normalni in presežni kalo ter primanjkljaji, ki bremenijo 
podjetje, se prikazujejo v zmanjšani vrednosti zalog ter povečanju poslovnih odhodkov.  
 
c)  Terjatve 
 
Večino terjatev do kupcev sestavljajo terjatve za hotelske, zdraviliške, medicinske in 
ostale storitve.  Stanje terjatev do kupcev je zmanjšano za popravke vrednosti, ki se 
oblikujejo za terjatve, ki so zapadle več kot 90 dni. Izvzete so terjatve, za katere ne 
obstaja dvom o njihovi izterljivosti.  
 
Terjatve so ovrednotene po pošteni vrednosti. 
 
Terjatve, za katere je nastal spor z dolžnikom in je bila vložena tožba na sodišču, se 
izkazujejo kot sporne terjatve. Popravek njihove vrednosti je obračunan v breme 
prevrednotevalnih poslovnih odhodkov. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo 
poravnane ali ne bodo poravnane v določenem roku, se izkazujejo kot dvomljive terjatve. 
Popravek njihove vrednosti je obračunan v breme prevrednotevalnih poslovnih odhodkov.  
Udenarjen del terjatev, že odpisanih in izločenih iz evidence v preteklem letu, se 
prikazuje v izrednih prihodkih. 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja zajemajo med ostalim tudi stanovanjske kredite, ki so 
ovrednoteni po vrednosti točke stanovanjskega zakona. 
 
d)  Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva vključujejo sredstva na žiro računu, deviznem računu in v blagajni. 
 
e)  Davek od dobička 
 
Davek od dobička se v skladu s slovensko zakonodajo obračunava od obdavčljivega dobička 
podjetja. Obveznost za davek bremeni obdobje, v katerem je davčna obveznost nastala. 
Podatki za davčni izkaz so enaki oziroma temeljijo na podatkih iz bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida, sestavljenih za poslovne namene. Davčno leto je enako poslovnemu letu in 
traja od 1.1. do 31.12. istega leta. 
 
a) Kapital 
 

Kapital tvorijo naslednje postavke: 
 

• Vpoklicani kapital 
• Kapitalske rezerve 
• Rezerve iz dobička 
• Preneseni čisti dobiček 
• Čisti dobiček poslovnega leta 
• Prevrednotevalni popravki kapitala 

 
Osnovni kapital se vodi v tolarjih. 
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b) Obveznosti 
 
Dolgovi se ob  začetnem pripoznavanju evidentirajo po izvirni vrednosti, zmanjšani za 
odplačilo glavnice.   
 
Dolgovi, ki so izraženi v tuji in v domači valuti, ko je v pogodbi dogovorjeno prevrednotenje 
zaradi ohranitve realne vrednosti, se prevrednotijo, kar vpliva na povečanje rednih finančnih 
odhodkov oziroma rednih finančnih prihodkov.  
 
h) Dolgoročne rezervacije 
 
Vrednost dolgoročne rezervacije predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, potrebnih za 
poravnavo dolgoročne obveznosti, ugotovljeno na dan bilance stanja z upoštevanjem 
tveganja in negotovosti.  
Dolgoročne rezervacije na račun vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov se 
zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, zaradi katerih so bile  oblikovane.  
Dolgoročne rezervacije na račun odloženih prihodkov se prenesejo med poslovne prihodke 
poslovnega leta, v katerem so se pojavili stroški oziroma odhodki.  
 
i) Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Kot kratkoročno odloženi stroški so opredeljeni vnaprej plačani zneski, ki ob plačilu še niso 
pomenili stroška in niso bremenili poslovnega izida.  
Predhodno nezaračunani prihodki so dejanski prihodki, ki jih podjetje še ni moglo nikomur 
zaračunati. Kratkoročne časovne razmejitve niso prevrednotene. Med letom in ob 
sestavljanju računovodskih izkazov je preverjena realnost in upravičenost njihovega obstoja.  

j) Pripoznavanje prihodkov 
 
 
Način evidentiranja prihodkov in odhodkov se vrši po načelu zaračunane (fakturirane ) 
realizacije, kar pomeni, da se prihodki in odhodki priznajo takrat, ko je bila prodaja blaga ali 
storitev zaračunana, kar  pomeni, da dejansko plačilo ni pogoj za prikaz prihodkov in 
odhodkov. 
 
Med poslovnimi prihodki se izkazujejo:  

- prihodki od prodaje, ki jih sestavljajo prodajne vrednosti prodanih izdelkov 
oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem 
obdobju;  

- drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije);  
- prevrednotevalni poslovni prihodki (presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko 

vrednostjo odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgo-
ročnih sredstev) 

  
Med finančnimi prihodki se izkazujejo:  

- prihodki od naložbenja v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi 
naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami (obračunane obresti in deleži v dobičku);  

- prevrednotevalni finančni prihodki (presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko 
vrednostjo odtujenih finančnih naložb) 

 
Med izrednimi prihodki se izkazujejo neobičajne postavke. V obravnavanem poslovnem letu 
povečujejo izid rednega poslovanja.   
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k) Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki so evidentirani v času njihovega nastanka, kar praviloma pomeni zmanjšanje 
gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s 
povečanjem dolga.  

 

Sestavljeni so iz:  

- poslovnih odhodkov, ki so enaki stroškom v obračunskem obdobju, popravljenim 
za stroške, ki so razlika med stroški v končnih zalogah in stroški v začetnih 
zalogah izdelkov. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost 
prodanega blaga in materiala ;  

- prevrednotevalnih poslovnih odhodkov, s katerimi se izkazuje nižja prodajna cena 
od knjigovodske vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev in neopred-
metenih dolgoročnih sredstev;  

- finančnih odhodkov, med katerimi  se izkazujejo odhodki za financiranje (stroški 
danih obresti) in odhodki za naložbenje (prevrednotevalni finančni odhodki);  

- prevrednotevalnih finančnih odhodkov, s katerimi se izkazujeta zmanjšanje 
vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb in primanjkljaj njihove 
prodajne cene v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo, upoštevajoč ustrezen 
posebni prevrednotevalni popravek kapitala; 

- izrednih odhodkov, ki so sestavljeni iz neobičajnih postavk in v obravnavanem 
poslovnem letu zmanjšujejo izid iz rednega poslovanja. 

 
 

l)  Poslovanje s tujimi valutami 
 
Sredstva in obveznosti, nominirane v tujih valutah, so bile preračunane v slovenske tolarje po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan bilance stanja. Tečajne razlike, ki izhajajo iz 
preračunov ali transakcij valut, so vključene v izkaz uspeha tekočega leta med finančne 
prihodke oziroma odhodke. 
 
m) Razkritja 
 
Pri razkrivanju posameznih elementov v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida je družba 
upoštevala določila Pravilnika o računovodstvu in njegovih prilog, opirajoč se na sklep uprave 
o določitvi vrednosti za razkritje podatkov.  
 
Za družbo so za razkrivanje pomembni tisti posli, informacije, usmeritve, popravki in napake, 
dogodki po datumu bilance stanja, ki presegajo vrednosti med 1 in 4% bilančne vsote. 
 
Pri razkrivanju opredmetenih in neopredmetenih sredstev, naložb, zalog, terjatev, denarnih 
sredstev, kapitala, dolgov, rezervacij, časovnih razmejitev so pomembni tisti dogodki, ki se 
gibljejo med 3 in 10% vrednosti bilančne vsote. 
 
Pri razkrivanju posameznih elementov v izkazu poslovnega izida so za družbo pomembne 
tiste prihodkovne in odhodkovne postavke, katerih posamična vrednost se giblje med 30 in 
70% vrednosti čistega poslovnega izida. 
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3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA leto 2004 leto 2003
v tisoč SIT Struktura spr.usmeritev Struktura

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.165.765 100,00 4.752.347 100,00
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na do 4.944.710 95,72 4.511.715 94,94
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na doma 221.055 4,28 240.632 5,06
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 55 0,00 0 0,00
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZ 2.675 0,05 3.329 0,07
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 97.644 1,89 40.949 0,86
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.266.139 101,94 4.796.625 100,93
POSLOVNI ODHODKI 4.253.013 82,33 3.948.496 83,09
Stroški blaga,materiala in storitev 2.036.604 39,43 1.905.764 40,10
Stroški dela 1.316.769 25,49 1.145.658 24,11
Odpisi vrednosti 801.497 15,52 814.255 17,13
Drugi poslovni odhodki 98.143 1,90 82.819 1,74
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.013.126 19,61 848.129 17,85
FINANČNI PRIHODKI 108.748 2,11 74.700 1,57
Finančni prihodki iz deležev 344 0,01 304 0,01
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 108.404 2,10 74.396 1,57
FINANČNI ODHODKI 228.023 4,41 241.607 5,08
Prevrednotevalni finančni odhodki 49.829 0,96 43.516 0,92
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 178.194 3,45 198.091 4,17
DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 226.465 4,38 162 0,00
ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 667.386 12,92 681.060 14,33
IZREDNI PRIHODKI 265 0,01 29.319 0,62
Drugi izredni prihodki 265 0,01 29.319 0,62
IZREDNI ODHODKI 4.228 0,08 6.938 0,15
Drugi izredni odhodki 4.228 0,08 6.938 0,15
DOBIČEK ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA -3.963 -0,08 22.381 0,47
CELOTNI DOBIČEK 889.888 17,23 703.603 14,81
DAVKI SKUPAJ 226.465 4,38 162 0,00
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 663.423 12,84 703.441 14,80  

Tabela 14: Izkaz poslovnega izida 

 
Pojasnila izkaza poslovnega izida na straneh od 38 do 43 so sestavni del računovodskih 
izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
Zgornja tabela prikazuje za leto 2003 računovodske izkaze zaradi spremembe računovodskih 
usmeritev pri izkazovanju deležev v dobičku odvisnih družb ne preko finančnih prihodkov 
ampak posebnih prevrednotevalnih popravkov kapitala. 
 
3.2.1 Prihodki 
 
Po SRS 18 se prihodki razčlenijo na čiste prihodke od prodaje, finančne prihodke in izredne 
prihodke.  
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3.2.1.1 Čisti prihodki od prodaje 
 
Čisti prihodki od prodaje zajemajo: 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.165.765 4.752.347
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 4.944.710 4.511.715
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 221.055 240.632
Čisti prihodki od prodajeproizvodov in storitev na tujem trgu 0 0
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 55 0
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 2.675 3.329

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 97.644 40.949
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.266.139 4.796.625  
Tabela 15: Čisti prihodki od prodaje 

 
3.2.1.2 Finančni prihodki 

2004 2003-spr.
v '000 SIT v '000 SIT

Finančni prihodki iz deležev 344 304
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 0 0
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 108.404 74.396
FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 108.748 74.700

 
Tabela 16: Finančni prihodki 
 
 

 
Finančni prihodki iz deležev vključujejo: 
 

2004 2003- sprem.
v '000 SIT v '000 SIT

Prihodki od deleža v dobičku povezanih družb 0 0
Delikatesa d.d., Ljubljana 0 0
Turistično podjetje d.d., Portrož 0 0
Marina d.d., Portorož 0 0
Prihodki od dividend 344 304
Marina d.d., Portorož 0 0
Turistično podjetje d.d., Portrož 0 0
NLB .d., Ljubljana 89 102
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 255 202
Finančni prihodki iz deležev 344 304

 
Tabela 17: Finančni prihodki iz deležev 

Skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je v družbi sprejet sklep o 
spremembi usmeritve vezane na vrednotenje dolgoročnih finančnih naložb v kapitalu 
odvisnih podjetij, ki so vrednotene po kapitalski metodi. Za učinek pripadajočih dobičkov 
odvisnih družb, ki pripada matični družbi, se poveča posebni prevrednotevalni popravek 
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kapitala, ne pa kot doslej v preteklih letih  prihodki od financiranja. Zaradi spremembe 
prikaza računovodskih izkazov so v izkazu poslovnega izida za leto 2003, predvsem zaradi 
primerljivosti podatkov, zmanjšani prihodki iz financiranja za znesek  464.374 tisoč tolarjev, 
tako da znaša v zgornji tabeli prikazan čisti dobiček za leto 2003 703.441 tisoč SIT ne pa 
1.167.815 tisoč SIT, kot je bil objavljen v letnem poročilu za leto 2003. Sprememba v 
knjiženju je vzrok za znižanje prihodkov od financiranja in posledično vzrok za znižanje 
čistega dobička družbe v letu 2004 za 335.183 tisoč tolarjev.  
 
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev vključujejo: 
 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Prihodki od obresti -podjetja v skupini 33.454 31.556
Prihodki od obresti bank 12.548 1.770
Prihodki od obresti plačanih od kupcev 3.454 2.992
Pozitivne tečajne razlike 45.903 8.167
Prihodki od financiranja - rabati 0 3.226
Prevrednotenje dolgov in terjatev 13.046 26.685
Skupaj 108.405 74.396

 
Tabela 18: Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 

 
3.2.1.3 Izredni prihodki 
 
Izredni prihodki 
vključujejo:

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Prihodki od odškodnin zavarovalnice 0 13.624
Izterjane odpisane terjatve 64 1.068
Prejete kazni 0 13.928
Drugi izredni prihodki 201 699
Skupaj 265 29.319

Tabela 19: Izredni prihodki 
 
Prihodki od odškodnin zavarovalnice znašajo v letu 2004 15.382 tisoč SIT in so zajeti med 
drugimi prihodki iz poslovanja. 
 
3.2.2  Odhodki 
 
Odhodki se delijo na odhodke iz poslovanja, odhodke financiranja in izredne odhodke. 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

POSLOVNI ODHODKI 4.253.013 3.948.496
Stroški blaga,materiala in storitev 2.036.604 1.905.764
Stroški dela 1.316.769 1.145.658
Odpisi vrednosti 801.497 814.255
Drugi poslovni odhodki 98.143 82.819  
 
Tabela 20: Poslovni odhodki 
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3.2.2.1 Poslovni odhodki 
 
Pregled stroškov materiala 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Stroški blaga,materiala in storitev skupaj 2.036.604 1.905.764
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 182.807 171.602
2. Stroški porabljenega materiala 738.816 704.226
a) Stroški materiala 561.435 530.354
b)Stroški energije 140.044 129.276
c) Drugi stroški materiala 37.337 44.596
3. Stroški storitev 1.114.981 1.029.936
a) Transportne storitve 5.757 5.525
b) Najemnine 49.972 56.261
c) Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 7.044 4.238
d) Drugi stroški storitev 1.052.208 963.912
- storitve vzdrževanja 82.838 94.623
- bančne storitve 111.432 102.802
- str. intelekt. in osebnih stor. 336.295 271.664
- str. sejmov prop. reprez. 82.368 74.823
- str. stor. fiz. oseb 193.295 185.073
- stroški drugih storitev 245.980 234.927  
Tabela 21: Pregled stroškov materiala 

 
Pregled stroškov dela 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Stroški dela skupaj 1.316.769 1.145.658
1. Stroški plač 897.447 783.270
2. Prispevki + dodatno pok.zavarovanje 197.340 162.514
3. Drugi stroški dela 221.982 199.874  
 

Tabela 22: Pregled stroškov dela 

 

Stroške dela opredeljuje SRS 15. Znesek stroška zajema bruto plače in regres redno 
zaposlenih ter dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje ter posebni davek na izplačane 
plače.  
 
V stroške dela se vštevajo tudi nadomestila za čas odsotnosti z dela ter povračila stroškov 
prehrane in prevoza na in z dela v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno 
pogodbo. 
 
Družba je imela v letu 2004 v povprečju 345 (v letu 2003 – 343) zaposlenih na podlagi 
delovnih ur. 
Po individualnih pogodbah je zaposlenih na dan 31.12.2004 18 delavcev, ki so prejeli skupaj 
162.999 tisoč SIT bruto plače. 
 
Družba je izplačala regres v višini 178.326 SIT. Povprečna bruto plača je znašala 213.319 
SIT. 
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Pregled stroškov odpisov vrednosti 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Odpisi vrednosti skupaj 801.497 814.255
1. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovni 774.969 765.523
2. Prevrednotevalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih 1.348 5.234
3. Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 25.180 43.498  
 

Tabela 23: Pregled stroškov odpisov vrednosti

 
Amortizacija je obračunana enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti sredstev. 
 
Drugi poslovni odhodki 
 
Med drugimi stroški so zajete rezervacije stroškov za verjetne izgube iz spornih pogodb v 
višini 40.000 tisoč SIT, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 33.074 tisoč SIT, vodni 
prispevek 4.155 tisoč SIT ter ostali stroški kot so razne takse, članarine ipd. v višini 20.914 
tisoč SIT. 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah 
 
V skladu s standardom 25 razkrivamo stroške po funkcionalnih skupinah, ki zajemajo: 
 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Poslovni odhodki skupaj 4.253.013 3.948.496
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 182.807 171.602
2. Stroški prodajanja 236.384 182.128
3. Stroški splošne in nabavne službe 651.050 565.915
4. Ostali stroški 3.182.772 3.028.851

 
Tabela 24: Stroški po funkcionalnih skupinah 

 
Stroški za zgoraj navedene funkcionalne skupine se v knjigovodstvu vodijo ločeno po 
stroškovnih mestih. 
 
3.2.2.2 Finančni odhodki 
 
Finančni odhodki nastajajo kot obveznosti iz nakupa proizvodov, blaga in storitev ter 
v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi najetimi posojili, vključujejo pa: 
 

2004 2003
v '000 SIT v '000 SIT

Finančni odhodki skupaj 228.023 241.607
Prevrednotevalni finančni odhodki 49.829 43.516
 - Drugi prevrednotevalni finančni odhodki 49.829 43.516
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 178.194 198.091
 - Finančni odhodki za obresti v in iz drugih obveznosti v skupini 24.395 13.780
 - Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 153.799 184.311

 
Tabela 25: Finančni odhodki  
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Negativne tečajne razlike od prejetih kreditov in obveznosti znašajo 49.829  tisoč SIT. 
  
Stroški obresti v letu 2004 zajemajo stroške za obresti: 

- za  osnovna in obratna sredstva pri bankah v višini  126.859 tisoč SIT 
- za obratna sredstva pri podjetjih v skupini   24.395  tisoč SIT  
- stroške za obresti po leasing pogodbi v višini   24.791  tisoč SIT in  
- ostale stroške za obresti v višini       2.149   tisoč SIT 

 Skupaj stroški obresti      178.194 tisoč SIT 
 
3.2.2.3 Izredni odhodki 
 
Izredni odhodki v višini 4.228 tisoč SIT zajemajo odškodnino bivši zaposleni v Hotelih 
Koper v višini 4.045 tisoč SIT in ostale izredne odhodke. 
 
 
3.2.3 Davek od dobička 
 
Davek od dobička je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dobička pravnih oseb.  
 
Obračunana je stopnja v višini 25% od obdavčljive osnove. Davčna osnova je izračunana na 
podlagi prihodkov in odhodkov, vključenih v izkaz poslovnega izida, ki so v skladu s 
slovenskimi predpisi povečani za pribitne in zmanjšani za odbitne postavke. 
 
Obračunani davek od dobička za leto 2004 znaša 226.465 tisoč SIT. 
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3.3 BILANCA  STANJA 
 
v tisoč SIT  31.12.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura

spr.usmeritev Struktura
SREDSTVA 23.618.374 100,00 25.305.923 100,00

STALNA SREDSTVA 22.953.274 97,18 23.364.198 92,33
Neopredmetena dolgoročna sredstva 32.356 0,14 6.612 0,03
Opredmetena osnovna sredstva 15.317.617 64,85 14.943.643 59,05
Dolgoročne finančne naložbe 7.603.301 32,19 8.413.943 33,25
GIBLJIVA SREDSTVA 660.925 2,80 1.940.963 7,67
Zaloge 87.478 0,37 41.213 0,16
Poslovne terjatve 406.640 1,72 1.741.140 6,88
Kratkoročne finančne naložbe 149.209 0,63 147.102 0,58
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 17.598 0,07 11.508 0,05
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.175 0,02 762 0,00

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 1.410.101 0,00 1.863.614 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 23.618.374 100,00 25.305.923 100,00

KAPITAL 18.609.721 78,79 19.704.635 77,87
Vpoklicani kapital 3.587.496 15,19 4.049.826 16,00
Kapitalske rezerve 3.149.911 13,34 2.249.900 8,89
Rezerve iz dobička 7.290.739 29,46 7.392.016 30,13
Preneseni čisti dobiček 518.451 2,20 1.362.889 5,39
Prenesena čista izguba 0 0,00 0 0,00
Čisti dobiček poslovnega leta 331.712 2,81 351.721 2,31
Čista izguba  poslovnega leta 0 0,00 0 0,00
Prevrednotovalni popravki kapitala 3.731.412 15,80 4.298.283 15,15
REZERVACIJE 57.605 0,24 63.069 0,25
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 4.919.908 20,83 5.508.710 21,77
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.140 0,13 29.509 0,12

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 1.410.101 0,00 1.863.614 0,00  
Tabela 26: Bilanca stanja 
 
Zgornja tabela prikazuje za leto 2003 računovodske izkaze zaradi spremembe računovodskih 
usmeritev pri izkazovanju deležev v dobičku odvisnih družb ne preko finančnih prihodkov 
ampak posebnih prevrednotevalnih popravkov kapitala. 
 
Pojasnila bilance stanja so na straneh od 44 do 55 in so sestavni del računovodskih izkazov 
ter jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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3.3.1 Aktiva 
 
3.3.1.1 Stalna sredstva 

3 .12 .2004 3 .12 .2003
v '000  S IT v '000  S IT

S T A LN A  S R ED S T V A 2 2 .9 5 3 .2 7 4 2 3 .3 6 4 .1 9 8
N e opre dm eten a  do lg oročn a  sre dstva 3 2 .3 5 6 6 .6 1 2
1 . D o lgo ročno  od ložen i strošk i poslovan ja 28 676
2 . D o lgo ročne prem ožen jske prav ice 32 .328 5 .936
O p re d m e te n a  osn ovn a  sre d stva 1 5 .3 1 7 .6 1 7 1 4 .9 4 3 .6 43
1 . Zem ljišča 3 .051 .522 3 .047 .902
2 . Zgradbe 11 .092 .181 11 .103 .612
3 . D ruge naprave in  oprem a 579 .546 625 .474
4 . D robn i inven tar, več le tn i nasad i, o snovna č reda in  druga opredm etena o snov 730 1 .370
5 . O predm etena osnovna sredstva  v  gradn ji in  izde lav i 308 .067 67 .217
6 . P redu jm i za  pridob itev o snovn ih  sredstev 285 .571 98 .068
D olg oročn e  fin ančn e  n a ložbe 7 .6 0 3 .3 0 1 8 .4 1 3 .9 4 3
1 . D e leži in  do lgo ročne finančne terja tve do  pod jetij v  skup in i 7 .571 .446 6 .825 .490
2 . D e leži in  d ruge do lgo ročne finančne terja tve 31 .855 31 .941
3 . Lastn i de leži 0 1 .556 .512

 
Tabela 27: Stalna sredstva 
 
Naslednja tabela prikazuje gibanje osnovnih sredstev v letih, končanih 31. decembra 2004 
in 2003 in ne vključuje predujmov za opredmetena osnovna sredstva. 
 
 
Gibanje  osnovnih sredstev družbe        

  Zemljišča Zgradbe Oprema Ostalo 
Investicije v 
teku 

Skupaj 
opredmetena 
osnovna sredstva Neopredmetena Skupaj OS 

Nabavna vrednost                 

Stanje 31.12.03 3.047.903 14.375.823 2.056.723 32.479 71.287 19.584.215 15.416 19.599.631 

Povečanja 5.021 627.176 110.756   298.950 1.041.903 78.866 1.120.769 

Prenosi           0   0 

Zmanjšanja 1.401 31.953 65.797 69 62.170 161.390               41.335 202.725 

Stanje 31.12.04 3.051.523 14.971.046 2.101.682 32.410 308.067 20.464.728 52.947 20.517.675 

         

Popravek vrednosti         

Stanje 31.12.03 0 3.272.211 1.452.343 10.016   4.734.570 8.805 4.743.375 

Amortizacija tekočega leta 0 610.174 153.282 640   764.096 11.786 775.882 

Zmanjšanja 0 3.519 62.445 20   65.984   65.984 

Stanje 31.12.04 0 3.878.866 1.543.180 10.636 0 5.432.682 20.591 5.453.273 

         

Neodpisana vrednost         

Stanje 31.12.03 3.047.903 11.103.612 604.380 22.463 71.287 14.849.645                 6.61114.856.256 

Stanje 31.12.04 3.051.523 11.092.180 558.502 21.774 308.067 15.032.046 32.356 15.064.402 

 
Tabela 28: Gibanje osnovnih sredstev družbe v tisoč SIT 
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LEASING        

  Zemljišča Zgradbe Oprema Ostalo 
Investicije v 
teku 

Skupaj opredm. 
osnovna sredstva v 
leasingu 

 Nabavna vrednost              

 Stanje 31.12.03  110.901 1.033.557 62.243     1.206.701 

 Povečanja      0     0 

 Prenosi  0 0 0     0 

 Zmanjšanja  110.901 1.033.557 0     1.144.458 

 Stanje 31.12.04  0 0 62.243 0 0 62.243 

       

 Popravek vrednosti        

 Stanje 31.12.03  0 0 18.425     18.425 

 Amortizacija tekočega leta  0   6.911     6.911 

 Zmanjšanja  0 0 0     0 

 Stanje 31.12.04  0 0 25.336 0 0 25.336 

       

 Neodpisana vrednost        

 Stanje 31.12.03  110.901 1.033.557 43.818 0 0 1.188.276 

 Stanje 31.12.04  0 0 36.907 0 0 36.907 

 

Tabela 29: Leasing v tisoč SIT 

 
Dolgoročne finančne naložbe 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Dolgoročne finančne naložbe 7.603.301 8.413.943
1. Deleži in dolgoročne finančne terjatve do podjetij v skupini 7.571.446 6.825.489
 - Delikatesa d.d. , Ljubljana 1.001.591 987.175
 - Marina d.d. , Portorož 4.438.159 4.463.194
 - Turistično podjetje Portorož d.d. 1.468.215 1.372.456
 - Terme Ilidža d.o.o., Ilidža 662.869 2.051
 - Termalna riviera d.o.o., Novalja 612 613
2. Deleži in druge dolgoročne finančne terjatve 31.855 31.942
 - Zavarovalnica Triglav d.d. 26.418 26.418
 - Fiba d.d. 2.432 2.432
 - Cirt d.o.o. 388 388
 - Nlb d.d. 1.020 1.020
 - Lepenka d.d. 1.125 1.125
 - NTZ 158 158
 - Induplati 314 401
4. Lastni deleži 0 1.556.512

 
Tabela 30: Dolgoročne finančne obveznosti 

 
Delnice in deleži v Delikatesi d.d., Marini d.d., Turističnem podjetju d.d., Termah Ilidža d.o.o. 
in Termalni rivieri Novalja d.o.o. so izkazani po kapitalski metodi.  
 
Skupina Terme Čatež povezuje razen matične firme še naslednja podjetja, katerih 
vrednost kapitala znaša:  

- Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož - 4.188.555 tisoč SIT 
- Turističnega podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož - 1.250.005 

tisoč SIT 
- Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana – 851.541 tisoč SIT 
- Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo – 663.111 tisoč SIT 
- Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja  -  613 tisoč SIT 
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Tabela 31: Lastniški deleži  

 
 

Naložba Stanje 
31.12.2003 
 

Pridobitev  
Dokapitalizacija 

Oslabitev Zakonska 
uskladitev 

Prekvalifikacija Zmanjšanje- 
izplačilo 
dividend 

Povečanje –
delež v 
dobičku  

Stanje 
31.12.2004 
 

ZAV. TRIGLAV 26.418       26.418 
FIBA 2.432       2.432 
CIRT 388       388 
NLB d.d.  1.020       1.020 
NTZ  158       158 
LEPENKA 1.125       1.125 
INDUPLATI  401  -87     314 
DELIKATESA 987.175      14.416 1.001.591 
MARINA 3.730.047     118.052 225.007 3.837.002 
TPP 1.372.456      95.760 1.468.216 
ILIDŽA 2.051 122.591   538.226   662.868 
TRIV.ZG 613       613 
SKUPAJ 6.124.283       7.002.145   

 
Tabela 32: Dolgoročne finančne naložbe brez danih posojil v tisoč SIT 
 
 
Dolgoročne finančne naložbe niso dane kot jamstvo za pridobivanje kredita ali drugih 
obveznosti. Dolgoročne finančne naložbe nimajo posebnega zavarovanja. 
 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Dolgoročno dana posojila
Stanovanjska posojila - dolgoročni del 1.568 1.930
Posojilo podjetju v skupini. -dolgoročni del 601.156 733.148

Skupaj dolgoročno dana posojila 602.724 735.078

Kratkoročno dana posojila
Stanovanjska posojila - kratkoročni del 667 568
Posojilo podjetju v skupini -kratkoročni del 141.655 139.649
Polikons d.o.o. - kratkoročno posojilo 6.887 6.887

Skupaj kratkoročno dana posojila 149.209 147.104

Tabela:33 Dana posojila 

 
Posojila, dana zaposlenim za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu, so izkazana po 
zadnji objavljeni vrednosti točke za še neodplačani del. 
 
 
 
 
 

Firma in sedež družbe Vrsta kapitals

Delež 
naložbe v
premoženj
u 
izdajatelja

Delež Term
Čatež v
kapitalu 
odvisne 
družbe

Odstotek 
glasovalni
h pravic

Višina 
čistega 
dobička v
tisoč SIT

Znesek 
pripadajoče
ga dobička
Termam v
tisoč SIT

Število delnic
v lasti Term
Čatež d.d.

Skupno 
število 
delnic

Delež 
manjšinski
h 
lastnikov 
v%

Delež 
manjšinski
h 
lastnikov 
v tisoč
SIT

delež v % delež v % delež v %
DELIKATESA d.d., Ljubljana delnice 3,63 85,50 85,50 16.862 14.416 48.146 56.314 14,50 2.446
TERME ILIĐA d.o.o., Sarajevo delež 0,01 90,00 90 0 0 10,00 0
MARINA d.d., Portorož delnice 13,61 73,45 75,49 306.358 225.007 230.570 313.932 26,55 81.351
TP PORTOROŽ d.d., Portorož delnice 6,96 50,76 50,76 188.646 95.760 98.985 195.000 49,24 92.886
Termalna riviera d.o.o.,  Novalja delež 0,01 100,00 100 0 0 0,00 0

SKUPAJ 511.866 335.183 100,00 176.683
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Lastne delnice 
 
Okrožno sodišče  v Krškem je dne 03.08.2004 vpisalo zmanjšanje osnovnega kapitala na 
podlagi umika 77.055 navadnih imenskih delnic z oznako TCRG, tako da znaša osnovni 
kapital po zmanjšanju 3.587.496.000,00 SIT in je razdeljen na 597.916 navadnih imenskih 
delnic z oznako TCRG. 
 
Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo 
lastnih delnic in jih tudi na dan 31.12.2004 nima v zastavi. 
 
Odvisne družbe imajo v svoji lasti naslednje število delnic  z oznako TCRG in sicer: 
- Delikatesa d.d. Ljubljana  6.840 delnic 
- Marina Portorož d.d.   58.374 delnic in  
- Turistično podjetje Portorož d.d.  42.520 delnic. 
 
Delnice TCRG v odvisnih družbah so tretirane kot dolgoročne finančne naložbe in se kot take 
lahko preoblikujejo v drugo vrsto naložbe. 
 
 
Gibljiva sredstva 
 
Zaloge 
Pri gibljivih sredstvih so realno povečane zaloge in sicer zaradi spremembe sistema 
nabavljanja.  
 
Zaloge vključujejo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Zaloge 87.478 41.213
1. Material 68.850 29.912
2. Trgovsko blago 18.628 11.301

  

Tabela34: Zaloge 

Zaloge materiala se nanašajo na zaloge živil, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in 
podobno v centralnem skladišču družbe in po stroškovnih mestih.  
 
Družba se je s 01.01.2004 odločila za spremembo pri odpisovanju drobnega inventarja. 
Do sedaj veljavni način 100%-nega odpisa ob prejemu drobnega inventarja v uporabo 
je zamenjala s sistemom amortizacijskega odpisa za obdobje največ treh let. 
Sprememba načina vodenja odpisa drobnega inventarja je tudi poglaviten razlog za 
povečanje zalog drobnega inventarja. V primeru, da bi družba ostajala pri enakem 
sistemu odpisovanja drobnega inventarja kot v preteklosti, bi bil poslovni izid manjši za 
36.521 tisoč SIT. 
 
Zaloge trgovskega blaga predstavljajo blago v trgovinah in na prodajnih mestih. 
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Poslovne terjatve 
 
Poslovne terjatve vključujejo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Poslovne terjatve 406.641 1.741.140
a. Dolgoročne poslovne terjatve 1.568 1.931
b. Kratkoročne poslovne terjatve 405.073 1.739.209
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 202.674 1.342.086
2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 16.892 7.981
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 185.507 389.142

 Tabela 285: Poslovne terjatve 

 
Terjatve zajemajo znesek neplačanih računov do kupcev v domovini in tujini. Znesek terjatev 
je zmanjšan za sporne  terjatve . 
 
Terjatve do kupcev vključujejo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Terjatve do kupcev – Slovenija 302.198 1.439.579
Terjatve do kupcev – podjetja v skupini 16.892 7.981
Terjatve do kupcev – tujina 78.165 85.650
MANJ: Popravek vrednosti -177.689 -183.143

Terjatve do kupcev 219.566 1.350.067
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 185.507 389.142
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 405.073 1.739.209
  

Tabela 36: Terjatve do kupcev 

 
Terjatve do drugih vključujejo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Terjatve  za DDV 30.857 280.866
Druge poslovne terjatve 154.650 108.276

Neto terjatve do drugih 185.507 389.142

Tabela 37: Terjatve do drugih 
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Oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih terjatev: 
 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Stanje 1.1. 183.143 187.755
Dodatno oblikovanje popravka 21.578 36.027
Odpisi terjatev v popravku 0 -6.955
Prejeta plačila terjatev v popravku -27.031 -33.685
Tečajne razlike 0 0

Stanje 31.12. 177.690 183.143  
Tabela 38: Oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih terjatev 

 
 
Terjatve do 
kupcev 

Ni zapadlo 0-30 dni 31-60 dni 61-90 dni Nad 91 dni SKUPAJ 

 V državi  117.911 23.278 5.055 7.394 48.773 202.411 
V tujini  4.096 3.016 796 2.165 7.082 17.155 
SKUPAJ  122.007 26.294 5.851 9.559 55.855 219.566 

 
Tabela 39: Pregled terjatev do kupcev po zapadlosti v tisoč SIT 

Terjatve niso posebej zavarovane. 
 
Kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva 
 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Kratkoročne finančne naložbe 149.209 147.102
1. Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini 146.758 145.618
2. Druge kratkoročne finančne naložbe 2.451 1.484

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 17.598 11.508

 Tabela 40: Kratkoročne finančne obveznosti in denarna sredstva  

Kratkoročne deleže v podjetjih v skupini predstavlja kratkoročni del dolgoročno danega 
posojila podjetju MARINA PORTOROŽ v višini 141.448 tisoč SIT in pripadajoči del obresti od 
omenjenega posojila v višini 5.103 tisoč SIT ter kratkoročno posojilo Termalni Rivieri Novalja 
v višini 207 tisoč SIT. 

 
Denarna sredstva 

 
Denarna sredstva zajemajo sredstva na žiro računu, deviznem računu in denar v blagajni. 
Denarna sredstva na žiro računu per 31.12.2004 so znašala 17.598 tisoč SIT.  
 
Aktivne časovne razmejitve 

 
Aktivne časovne razmejitve sestavljajo: 
Kratkoročno odloženi stroški v višini 4.041 tisoč SIT, kar pomeni, da so bili le-ti zaračunani v 
letu 2004, nanašajo pa se na leto 2005. Sem spadajo stroški telefona, strokovne literature, 
oglasov, kataloga, elektrike  in drugo ter kratkoročno nezaračunani prihodki v višini 133 tisoč 
SIT.  
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3.3.2 Pasiva 
 
Pasiva bilance stanja nam prikazuje vrednost virov sredstev na dan 31.12.2003 in 
31.12.2004. 
 
3.3.2.1 Kapital 
 
Kapital družbe je realno povečan za višino čistega dobička in zmanjšan za izplačilo dividend 
in nagrad v letu 2004. 
Družba je oblikovala sklad lastnih delnic za delnice TCRG, ki so v lasti pri odvisnih 
družbah v skupni vrednosti 2.462.784 tisoč SIT. 
 
Kapital je sestavljen iz naslednjih postavk : 

31.12.2004 31.12.2003-spr.
v '000 SIT v '000 SIT

KAPITAL 18.609.721 19.704.635
Vpoklicani kapital 3.587.496 4.049.826
1. Osnovni kapital 3.587.496 4.049.826
Kapitalske rezerve 3.149.911 2.249.900
Rezerve iz dobička 7.290.739 7.392.016
1. Zakonske rezreve 404.983 404.983
2. Rezerve za lastne deleže 2.462.784 4.019.296
4. Druge rezerve iz dobička 4.422.972 2.967.737
Preneseni čisti dobiček 518.451 1.362.889
Čisti dobiček poslovnega leta 331.712 351.721
Prevrednotovalni popravki kapitala 3.731.412 4.298.283
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 3.396.229 3.833.909
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 335.183 464.374  
Tabela 41: Kapital 

 
 
Skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je družba sprejela sklep o 
spremembi usmeritve vezane na vrednotenje dolgoročnih finančnih naložb v kapitalu 
odvisnih podjetij, ki so vrednotene po kapitalski metodi. Za učinek pripadajočih dobičkov 
odvisnih družb, ki pripada matični družbi, se poveča posebni prevrednotevalni popravek 
kapitala, ne pa kot doslej v preteklih letih  prihodki od financiranja.  
 
V letu 2004 je podjetje v skladu s sklepom skupščine razdelilo dobiček iz leta 2000  v višini 
644.742 tisoč SIT in sicer za naslednje namene: 
 

v '000 SIT
Dividende 597.916 
Nagrade za nadzorni svet 22.935 
Nagrade za delo uprave 23.891 
Skupaj delitev dobička 644.742  
 

Tabela 42: Razdelitev dobička 

Preneseni čisti dobiček preteklega leta se je povečal za ugotovljeni čisti dobiček iz leta 2003, 
zmanjšan za vsa izplačila dividend in nagrad iz dobička v letu 2004. 
Rezerve vključujejo zakonske in proste rezerve. 
Dividende odvisnim družbam niso bile izplačane zaradi pojasnila, da so te delnice enake kot 
lastne delnice in nimajo glasovalne pravice, zato jim tudi ne pripada dividenda. Za ta znesek 
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(107.734 tisoč SIT) so se na koncu leta zmanjšale obveznosti do delničarjev in povečal 
kapital. 
 
Učinek potencialne revalorizacije kapitala 
 
V primeru obračuna revalorizacije kapitala z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki znaša za 
leto 2004 3,2%, bi bil čisti dobiček družbe 75.798 tisoč SIT. 
 
V primeru obračuna revalorizacije kapitala z indeksom tečaja EUR, ki znaša za leto 2004 
1,2897%, bi bil čisti dobiček družbe 426.765 tisoč SIT. 
 
 
Gibanje kapitala 
 

Tabela 43: Izkaz gibanja kapitala za leto 2003 

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA - leto 2004

VPOKLICANI 
KAPITAL

KAPITALSKE 
REZERVE

PRENESENI 
ČISTI 

POSLOVNI 
IZID

PRENESENA 
ČISTA 

IZGUBA

ČISTI 
POSLOVNI 

IZID 
OBRAČUNSK

EGA 
OBDOBJA

PREVREDNO
TOVALNI 

POPRAVKI 
KAPITALA

OSNOVNI KAPITAL

VPLAČILA NAD 
KNJIGOV. 

VREDNOSTJO ZAKONSKE LASTNE DELEŽE STATUTARNE DRUGE
PRENESENI 

ČISTI DOBIČEK
ČISTI DOBIČEK 

OBR. OBD.

SPLOŠNI 
PREVR. 

POPRAVKI

POSEBNI 
PREVR. 

POPRAVKI

A 31.12.2003 4.049.826 2.249.900 404.983 4.019.296 0 3.199.924 1.362.889 0 583.908 3.833.909 0 19.704.635

B Premiki v kapitalu -462.330 900.011 0 0 0 783.603 -199.696 0 -583.908 -437.680 0 0
Razporeditev čistega dobička preteklega leta po sklepu 
uprave in nadzornega sveta 583.908 -583.908 0

Sklep o umiku lastnih delnic -462.330 900.011 783.603 -783.604 -437.680 0

C Premiki v kapital 0 0 0 0 0 439.445 0 0 331.712 0 335.183 1.106.340

Vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja 663.423 663.423
Razporeditev čistega poslovnega izida obračunskega 
obdobja 331.711 -331.711 0

Vnos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala 335.183 335.183

Vnos zmanjšanja obveznosti do odvisnih družb 107.734

D Premiki iz kapitala 0 0 0 -1.556.512 0 0 -644.742 0 0 0 0 -2.201.254
Obveznosti za izplačilo dividend in nagrad po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 -644.742 0 -644.742

Zmanjšanje kapitala na podlagi sklepa skupščine -1.556.512 -1.556.512

E 31.12.2004 3.587.496 3.149.911 404.983 2.462.784 0 4.422.972 518.451 0 331.712 3.396.229 335.183 18.609.721

Zneski v tisoč SIT      

REZERVE IZ DOBIČKA

SKUPAJ 
KAPITAL

POJAVI V KAPITALU

 
 Tabela 44: Izkaz gibanja kapitala za leto 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPOKLICANI 
KAPITAL

KAPITALSKE 
REZERVE

PRENESENI 
ČISTI 

POSLOVNI 
IZID

PRENESENA 
ČISTA 

IZGUBA

ČISTI 
POSLOVNI 

IZID 
OBRAČUNSK

EGA 
OBDOBJA

PREVREDNO
TOVALNI 

POPRAVKI 
KAPITALA

OSNOVNI KAPITAL

VPLAČILA NAD 
KNJIGOV. 

VREDNOSTJO ZAKONSKE LASTNE DELEŽE STATUTARNE DRUGE
PRENESENI 

ČISTI DOBIČEK
ČISTI DOBIČEK 

OBR. OBD.

SPLOŠNI 
PREVR. 

POPRAVKI

POSEBNI 
PREVR. 

POPRAVKI

A 31.12.2002 4.049.826 2.249.900 404.983 618.640 0 6.202.982 263.638 0 1.228.642 3.833.910 0 18.852.520

Č Premiki v kapitalu 0 0 0 3.400.656 0 -3.400.656 1.228.642 0 -1.228.642 0 0 0
Razporeditev čistega dobička preteklega leta po sklepu 
uprave in nadzornega sveta 1.228.642 -1.228.642 0

Pridobitev lastnih delnic 3.400.656 -3.400.656 0

D Premiki v kapital 0 0 0 0 0 583.907 0 0 583.908 0 0 1.167.815

Dokapitalizacija iz odobrenega kapitala 0

Vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja 1.167.815 1.167.815
Razporeditev čistega poslovnega izida obračunskega 
obdobja 583.907 -583.907 0

E Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -186.309 -129.391 0 0 0 0 -315.700

Izplačilo dividend in nagrad po sklepu skupščine 0 0 0 0 -186.309 -129.391 0 -315.700

F  31.12.2003 4.049.826 2.249.900 404.983 4.019.296 0 3.199.924 1.362.889 0 583.908 3.833.910 0 19.704.635

Zneski v tisoč SIT      

REZERVE IZ DOBIČKA

SKUPAJ 
KAPITAL

POJAVI V KAPITALU
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3.3.2.2 Dolgoročne rezervacije 
 
TABELA GIBANJA DOLGOROČNIH REZERVACIJ 
 
Vrsta Stanje 

31.12.03 
Poraba Odprava Stanje 31.12.04 

Subv.kong.oprema 3.600 1.200 Enakomerni  deleži 5 let 2.400 
Subv.gar.hiša 56.266 1.060 Enakomerni deleži 56 let 55.205 
Slabo ime 3.203 3.203 Enakomerni deleži 5 let 0 
SKUPAJ  63.069 5.463  57.605 
 
 Tabela 45: Gibanje dolgoročnih rezervacij 

Dolgoročne rezervacije predstavljajo vnaprej vračunane stroške. 
Prenos oblikovanih  dolgoročnih rezervacij za t.i.  slabo ime (nakup hotelov Koper) v višini 
3.203 tisoč SIT je dokončno porabljen v letu 2004. 
 
3.3.2.3 Finančne in poslovne obveznosti 
 
Finančne in poslovne obveznosti vključujejo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 4.919.908 5.508.710
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2.031.236 2.479.122
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.676.953 1.395.777
2. Dolgoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini 354.283 0
3. Druge dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 0 1.083.345
b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 2.888.672 3.029.588
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 1.616.125 1.476.528
2. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini 228.146 175.860
3. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 524.285 488.608
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 21.005 551.068
5. Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 499.111 337.524

 
Tabela 46: Finančne in poslovne obveznosti 

 
Dolgoročne finančne in poslovne  obveznosti  
 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank zajemajo dolgoročne kredite pri: 

- Bank Austria (zapadlost zadnje anuitete 31.03.2009) za osnovna sredstva v višini 
367.000 tisoč SIT (v letu 2003   479.800 tisoč SIT) 

- Nova Ljubljanska banka d.d. (zapadlost zadnje anuitete 01.03.2008) za osnovna 
sredstva v višini 389.103 tisoč SIT (v letu 2003   557.406 tisoč SIT) 

- Bank Austria (zapadlost zadnje anuitete 15.12.2006) za osnovna sredstva 181.598 
tisoč SIT (v letu 2003 358.571  tisoč SIT) 

- Bank Austria (zapadlost zadnje anuitete 30.9.2011) za osnovna sredstva v višini 
739.252 tisoč SIT. 

 
Družba je pridobila dolgoročne kredite po obrestni meri vezani na SITIBOR + profitna marža 
1,2% letno ter EURIBOR+ profitna marža, ki se giblje med 0,65 in 1,1%. 
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Dolgoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini :  
 

 
31.12.2004        
v 000 SIT 

31.12.2003      
v 000  SIT 

Delikatesa  354.283 0 
Skupaj  354.283 0 

Tabela 47: Dolgoročne obveznosti do podjetij v Skupini 

Kratkoročne finančne in poslovne  obveznosti  
 
Kratkoročne finančne  obveznosti do bank zajemajo: 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 112.800 112.800
Bank Austria, kratkoročni okvirni  kredit 365.800 221.600
NLB d.d., kratkoročni okvirni kredit 0 25.300
NLB d.d., kratkoročni del dolgoročnega kredita 175.492 173.257
Banka Koper d.d., kratkoročni okvirni kredit 650.000 650.000
Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 181.598 179.286
SKB Leasing, kratkoročni del obveznosti 3.707 14.637
LB Leasing, kratkoročni del obveznosti 0 99.648
Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 126.728 0
Skupaj 1.616.125 1.476.528

 

Tabela 48: Kratkoročne finančne obveznosti 

Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini:  
 

 
31.12.2004        
v 000 SIT 

31.12.2003      
v 000  SIT 

   
Delikatesa -  glavnica  45.424 0 
Delikatesa -  obresti  6.759 0 
TPP - glavnica  175.000 175.000 
TPP - obresti  963 860 
Skupaj  228.146 175.860 

Tabela 49: Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v Skupini 

 
Družba je pridobila kratkoročne kredite po obrestni meri 4,9-5,2% letno. Kratkoročni krediti 
so obnovljivega značaja. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  vključujejo: 
 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Obveznosti do dobaviteljev – Slovenija 521.844 477.179
Obveznosti do dobaviteljev – tujina 10.163 11.429

Skupaj obveznosti do dobaviteljev 532.007 488.608  
 

Tabela 50: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
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Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti zajemajo: 
 

31.12.2004 31.12.2003
v '000 SIT v '000 SIT

Obveznosti za avanse 71.148 42.632
Obveznosti za turistično takso 5.765 2.627
Obveznosti do zaposlenih 86.637 72.624
Druge kratkoročne obveznosti (davki in prispevki) 17.462 169.837
Obveznosti za obresti 8.735 10.202
Obveznosti za dividende 4.249 2.705
Ostale obveznosti 305.115 36.897
Skupaj druge kratkoročne obveznosti 499.111 337.524  
Tabela 51: Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

 
3.3.2.4 Pasivne časovne razmejitve 
 
Pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene prihodke od Zavarovalnice 
Triglav v višini 28.000 tisoč SIT in druge kratkoročno odložene prihodke  v višini 3.140 tisoč 
SIT. 
 
3.3.2.5 Zunajbilančna evidenca 

 
Zunajbilančna evidenca zajema : 
- Dane garancije 
 
3.3.2.6 Zastavljeno premoženje 
 
Posojili, prejeti s strani Bank Austria - Creditanstalt in s strani Nove Ljubljanske banke, d.d. v 
višini 10 mio EUR  sta zavarovani s hipoteko na Hotel Toplice in Zimsko Termalno riviero. 
Hipoteka, dana Bank Austria – Creditanstalt preneha 31.07.2007, hipoteka dana Novi 
Ljubljanski banki pa 01.03.2008. 
 
Za posojilo v znesku 790 mio SIT je izdana hipoteka na Hotel Zdravilišče. Zastavni upnik za 
to posojilo je Bank Austria – Creditanstalt d.d. iz Ljubljane. Hipoteka preneha 31.03.2009. 
 
Za posojilo pri Bank Austria – Creditanstalt d.d. iz Ljubljane z zapadlostjo v letu 2011 je dana 
hipoteka na razne objekte na Termalni rivieri in na objekte lokalov v Čatežu.  
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3.3.2.7 Poslovanje s povezanimi osebami 
 
Družba je imela v letu 2004 naslednje promete s povezanimi osebami: 
 
Poslovanje s podjetji v skupini v letu 2004  
 
           V tisoč SIT  
Podjetje  Odprte terjatve 

na dan 
31.12.2004 

Odprte obv. na 
dan 31.12.2004 

Prihodki iz 
poslovanja  

Prihodki od 
obresti  

DeležI v dobičku 

MARINA  747.707 10.398  25.690 225.007 
DELIKATESA  16.892 409.351 49.926 191 14.416 
NOVALJA 207     
TPP  175.963   95.760 
ILIDŽA    7.573  
SKUPAJ  764.806 595.712 49.926 33.454 335.183 
 
 
Podjetje Stroški materiala Stroški blaga Odhodki za 

obresti  
Ostali str. 
Storitev 

Nabava neprem. 

MARINA    34.560  
DELIKATESA  20.929  13.020 28.641  
TPP   11.375   
SKUPAJ  20.929  24.395 63.201  
 

Tabela 52: Poslovanje s podjetji v skupini v letu 2004 

 
3.3.2.8 Pomembnejše tožbe zoper družbo 
 
Podjetje Primorje Ajdovščina je vložilo tožbo zoper družbo Terme Čatež d.d. v zvezi z 
investicijo, ki so jo izvajali v Žusterni v Kopru z zahtevkom za plačilo 262 mio SIT. 
Terme Čatež oporekajo tožbenemu zahtevku, kajti vsa izvedena dela so v skladu s 
mesečnimi situacijami plačali do zneska, ki je bil podan v končnem obračunu. Terme Čatež 
so imele pripombe na izvedena dela v smislu slabe in pomanjkljive izvedbe del, zamude roka 
in reklamacij vezanih na nedokončana dela ali pomanjkljivo in nestrokovno izvedena dela, 
zaradi česar prihaja do nepopravljive škode na objektu. 
Glede na potek razprav na sodišču je pravna služba mnenja, da posledic, ki bi pomembneje 
vplivale na poslovni izid iz naslova sodbe, ne bi smelo biti.  
 
Ostalih pomembnejših tožb zoper družbo ni evidentiranih. Obstajajo manjše tožbe za 
poškodbe na bazenih, ki pa jih izplača zavarovalnica. 
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IZKAZ FINANČNEGA IZIDA 
v tisoč SIT

TERME ČATEŽ d.d.  I-XII 2004  I-XII 2003
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Pritoki pri poslovanju 6.597.491 9.073.076
Poslovni prihodki 5.266.139 4.791.162
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 265 29.318
Začetne manj končne poslovne terjatve 1.334.500 4.251.898
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -3.413 698

Odtoki pri poslovanju -3.655.228 -3.262.174
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -3.379.901 -3.134.241
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -4.228 -6.938
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -226.465 -162
Končne manj začetne zaloge -46.265 13.004
Začetni manj končni poslovni dolgovi 0 -128.274
Začetne manj končne  pasivne kratkoročne časovne razmejitve 1.631 -5.563

Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) ali prebitek odtokov 
pri poslovanju (b manj a) 2.942.263 5.810.902

FINANČNI TOKOVI  PRI NALOŽBENJU

Pritoki pri naložbenju 810.986 469.024
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 344 468.837
Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 187
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in stvarne 0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 810.642 0
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0

Odtoki pri naložbenju -1.226.623 -2.773.374
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) -49.829 0
Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) -25.744 0
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in stvarne -1.148.943 -700.100
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 -1.926.746
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) -2.107 -146.528

Prebitek pritokov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek 
odtokov pri naložbenju (b manj a) -415.637 -2.304.350

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Pritoki pri financiranju 108.404 39.905
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 108.404 39.905
Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0
Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 0 0
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 0
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 0

Odtoki pri financiranju -2.628.940 -3.549.736
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) -178.194 -241.607
Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0
Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) -1.263.259 0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) -103.607 0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) -447.886 -2.809.252
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) -140.916 -183.704
Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih deležev -495.078 -315.173

Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) ali prebitek odtokov pri
financiranju (b manj a) -2.520.536 -3.509.831

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 17.598 11.508

Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc 6.090 -3.279

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 11.508 14.787  
Tabela 53: Izkaz finančnega izida 
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3.4 PLAČILA IN DRUGE UGODNOSTI 
 
3.4.1 Izplačila upravi v zadnjem poslovnem letu 
 
-uprava 
Generalni direktor g. Borut Mokrovič je opravljal delo poslovodenja do meseca decembra 
2004 preko firme M-INVEST d.o.o. Preračunana izplačana bruto plača generalnega direktorja 
za leto 2004 znaša 40.950 tisoč SIT (35.316 tisoč SIT fiksni del in 5.634 tisoč SIT gibljivi 
del), za stroške zavarovanja je bilo izplačanih 4.241 tisoč SIT, za stroške prehrane 146 tisoč 
SIT, za povračila stroškov pa 4.167 tisoč SIT. 
 
Znesek udeležbe pri dobičku za upravo za zadnje poslovno leto je  po sklepu skupščine z dne 
17.06.2004  znašal 23.891 tisoč SIT in je bil izplačan v denarju. 
 
Družba članom uprave in managementa oziroma delavcem po individualnih pogodbah ni 
odobrila posojil, niti odobrila poroštva ali predujme. 
 
Drugih ugodnosti in posebnih pravic uprava nima. 
 
3.4.2 Izplačila članom nadzornega sveta v zadnjem poslovnem letu 
 
Nadzorni svet prejema sejnino v višini 40.000 SIT za člane in 60.000 SIT za predsednika 
nadzornega sveta. 
 
Zraven zgoraj navedenega je nadzorni svet udeležen na dobičku družbe v skladu z vsakokrat 
sprejetim sklepom skupščine družbe. Nagrada iz dobička (9 članov)  za leto 2004 znaša 
22.935 tisoč SIT in je bila izplačana v denarju. 
 
Drugih ugodnosti in posebnih pravic člani nadzornega sveta nimajo. 
 
3.4.3 Posebne pravice in ugodnosti, ki pripadajo članom uprave in nadzornega 

sveta 
 
Drugih ugodnosti in pravic za člane uprave in  nadzornega sveta ni. 
 
 
3.4.4 Lastniški delež zaposlenih, članov nadzornega sveta in uprave 
 
Lastniški delež zaposlenih, članov nadzornega sveta in uprave ne presega 3% . 
 
Uprava (enočlansko upravo predstavlja generalni direktor, gospod Borut Mokrovič) ima po 
stanju delniške knjige na dan 31.12.2004 v lasti 1.125 delnic, kar predstavlja 0,19% vseh 
delnic izdajatelja. 
 
Nadzorni svet  ima  po stanju delniške knjige na dan 31.12.2004 v lasti 5.103 delnic, kar 
predstavlja 0,85% vseh delnic izdajatelja. Imetniki delnic so kot sledi spodaj: 
- Stariha Mladen  5 delnic 
- Attems Johannes  5.005 delnic 
- Petan Bojan   41 delnic in 
- Ducman Roman  52 delnic 
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Upravi in nadzornemu svetu niso podeljene pravice do pridobitve ali nakupa delnic 
izdajatelja. Družba nima oblikovane sheme udeležbe zaposlenih v kapitalu izdajatelja. 
Pridobitev delnic s strani uprave, nadzornega sveta in zaposlenih je možna pod enakimi 
pogoji, kot jih imajo ostali udeleženci trga kapitala. 
 
 
 
3.5 PREDLOG OBLIKOVANJA VIŠINE BILANČNEGA DOBIČKA 
 
 v tolarjih 

P   o   s   t   a   v   k   e leto 2004 

    
Čisti dobiček poslovnega leta 663.422.532,85 

Uporaba oz. razporeditev čistega dobička poslovnega leta   

- za druge rezerve iz dobička (po 228.čl.ZGD, največ    

   polovico preostanka č.dobočka po uporabi iz prvega    

   odstavka 228.člena ZGD) 331.711.266,42 

Preostanek čistega dobička leta 2004 331.711.266,43 

    

Ugotovitev bilančnega dobička   
Preostanek čistega dobička leta 2004 331.711.266,43 
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 518.451.492,52 
Prenesene druge rezerve iz dobička prejšnjih let (leto 1999) 718.994.120,80 
Bilančni dobiček, ki ga razporedi skupščina 1.569.156.879,75 
 
Tabela 54: Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2004 skupščini 

Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2004 skupščini v tolarjih 
Bilančni dobiček 1.569.156.879,75 
    
Predlog delitve:   
 - del bilančnega dobička za dividende 627.811.800,00 
 - del bilančnega dobička za nagrade upravi 24.655.174,73 
 - del bilančnega dobička za nagrade nadzornemu svetu 23.668.967,74 
 - del bilančnega dobička za prenos v preneseni dobiček družbe 893.020.937,28 
Dividenda na delnico 1.050,00 
  
Število delnic 597.916,00 

Tabela 55: Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2004 skupščini 

 

4  DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
 

Pomembnejših dogodkov ni zabeleženih. 
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5  MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 

 

 
 




