
 

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi  

V Termah Čatež d.d. v devetih mesecih leta 2009 uspešni 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje 
družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: 

a) Izkaz poslovnega izida v obdobju januar – september 2009 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za Terme Čatež d.d.
 01.01.-30.09.  01.01.-30.09. Indeks

v tisoč EUR 2009 2008  09/08
Postavka
Poslovni prihodki 24.786 23.626 104,91
Poslovni odhodki -18.930 -18.151 104,29
Poslovni izid iz poslovanja 5.856 5.475 106,96
Finančni izid -936 -992 94,35
Dobiček pred davki 4.920 4.483 109,75
Davek od dobička -1.033 -986 104,76
Čisti  poslovni izid obračunskega 
obdobja 3.887 3.497 111,15  

 

Skupina prihodkov iz prodaje se je v obdobju januar -september 2009 v primerjavi z 

enakim obdobjem preteklega leta povečala za 4,9%.  

Rast dobička iz poslovanja znaša 7%, višina ustvarjenega dobička iz poslovanja pa 

znaša 5.856 tisoč EUR. 

Po odbitku finančnega izida in davka na dobiček znaša čisti dobiček družbe Terme 

Čatež d.d. za devetmesečno  obdobje tekočega leta 3.887 tisoč EUR in je za 11,2% 

višji od ustvarjenega čistega dobička v enakem obdobju preteklega leta. 

 

b) Količinski podatki v obdobju januar – september 2009 
 

V devetmesečju 2009 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 
571.824 prenočitev (v devetmesečju 2008: 539.686), kar predstavlja za 6% več kot v 
enakem obdobju preteklega leta; domači gosti so ustvarili 351.130 prenočitev, kar 
pomeni 6,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta, medtem ko so tuji gosti 
ustvarili 220.694 prenočitev, kar pomeni 4,8% več glede na devetmesečje 2008. 
Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve italijanskih gostov in 



prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 38,6%, v 
prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 47,5%. Povprečna zasedenost 
hotelskih postelj je bila 60%. 
 

Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v 
devetmesečju 2009 porast glede na enako obdobje preteklega leta (3,6 %). Zabeležili 
smo 807.338 kopalcev (lani 766.711  kopalcev). 

 
Dobri rezultati primerjalnega obdobja leta 2009 so zagotovo odraz pestre 
ponudbe ter številnih novosti v Termah Čatež d.d. 
 
Na prireditvi „Naj kopališče 2009“, ki je bila v začetku oktobra v Tropskem vrtu 
hotela Toplice v Čatežu, so Terme Čatež tudi letos prejele dva laskava naziva.  
Termalna riviera je v kategoriji velikih termalnih kopališč pridobila največ glasov in 
1. mesto (25,67 % vseh glasov v svoji kategoriji), medtem ko je priljubljen bazenski 
kompleks Aquapark v Hotelu Žusterna v Kopru zasedel 3. mesto (med vodnimi 
parki). 
  
Letošnje uspešne rezultate načrtujejo v Termah Čatež kronati še z eno prelomnico, in 
sicer z MILIJONTIM VSTOPOM v bazene Term Čatež.  Obiskovalca, ki bo 
obeležil to okroglo številko vstopov, bodo Terme Čatež nagradile z bogato nagrado: 
ŽIVLJENJSKO VSTOPNICO na bazene Term Čatež. 
  
V mesecu decembru načrtujemo obiskovalcem ponuditi novost in sicer drsališče na 
prostem površine cca 600 m2. 

  

Čatež, 23.10.2009 

 

Uprava 

 

 

 

  

 

 

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi 



V Termah Čatež d.d. v devetih mesecih leta 2009 uspešni 

 1. Poslovni izid v devetmesečju 2009 
 

Skupina prihodkov iz prodaje se je v obdobju januar -september 2009 v primerjavi z enakim 
obdobjem preteklega leta povečala za 4,9%. Rast dobička iz poslovanja znaša 7%, višina 

ustvarjenega dobička iz poslovanja pa znaša 5.856 tisoč EUR.Po odbitku finančnega izida in 
davka na dobiček znaša čisti dobiček družbe Terme Čatež d.d. za devetmesečno obdobje 

tekočega leta 3.887 tisoč EUR in je za 11,2% višji od ustvarjenega čistega dobička v enakem 
obdobju preteklega leta. 

 
2. Količinski podatki 

 
V devetmesečju 2009 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 571.824 
prenočitev (v devetmesečju 2008: 539.686), kar predstavlja za 6% več kot v enakem obdobju 

preteklega leta. 
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v 

devetmesečju 2009 porast glede na enako obdobje preteklega leta (3,6 %). Zabeležili smo 
807.338 kopalcev. 

 
Podrobnejši podatki so v priponki. 

 
Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske 
borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, 

pod naslovom:>o podjetju<,>novinarska soba<,>sporočila za javnost< 
Uprava 

Datum: 23.10.2009 
Pripeti dokumenti:  Podatki iz poslovanja v devetih mesecih 2009 

 

 


