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OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI 

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ 

 

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE 

 

Ime podjetja:   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:  12.444.216,32 EUR 

Število izdanih delnic:  497.022 

Nominalna vrednost delnice: kosovne delnice 

Kotacija delnic:   Ljubljanska borza d.d., standarna kotacija, oznaka delnice TCRG  

Uprava:    Bojan Petan  

Predsednik nadzornega sveta: Robert Krajnik  

 

Družba Terme Čatež d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, 
trgovina, šport, rekreacija in druge.  

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur. l. SRS št. 36/1964) je 
ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj 
navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež d.d. leta 1964 pridobile status oziroma 
registracijo "naravnega zdravilišča". 

 

Delnica Term Čatež d.d. je bila kot prva delnica iz 
turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na 

borzni trg Ljubljanske borze. 

Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje 
skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v 

Republiki Sloveniji, Hrvaški ter Bosni in 

Hercegovini. Terme Čatež so eno od 15 slovenskih 

naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo 
v sam vrh slovenskega turizma. 

Pisni podatki potrjujejo obstoj 

zdravilišča že iz leta 1886, ko so 
koristili tople vrelce. Prvi hotel v 

Čatežu je bil zgrajen v letu 1926 in 
še vedno stoji v prenovljeni obliki 
kot hotel Toplice. 
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1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ 

 

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča 
družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.  

Matična družba Terme Čatež d.d. posluje na treh lokacijah:  

§ v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save, 
§ na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in  
§ v Kopru, kjer se nahajata hotel Koper in Aquapark hotel Žusterna. 

 

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež d.d.: 

§ Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož 

§ Del naložbe d.d., Čatež ob Savi 73, Brežice  
§ Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo in 

§ Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja. 
 

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe 

Firma in sedež družbe
Vrsta kapitalske 

naložbe

Delež Term Čatež d.d.
 (v %) v kapitalu odvisne 

družbe

Število delnic v 
lasti Term Čatež 

d.d.

Skupno 

število delnic

DEL NALOŽBE d.d., Čatež ob Savi delnice 95,31 53.671 56.314

TERME ILIDŽA d.o.o., Sarajevo delež 90,00 286.098 317.887

MARINA PORTOROŽ d.d., Portorož delnice 100,00 313.932 313.932

TERMALNA RIVIERA d.o.o., Novalja delež 100,00  

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.06.2012 

 

1.3 LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE  
 

Delničar Odstotek lastništva Število delnic
DZS, d.d. 45,48 226.051

KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. 23,79 118.262

DELO PRODAJA, d.d. 9,15 45.463

TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DEL 3,99 19.850

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 1,66 8.247

DEL NALOŽBE, d.d. 1,38 6.840

ABANČNA DZU DELNIŠKI EVROPA 1,08 5.379

ATTEMS JOHHANES 1,01 5.005

RAU GABRIELLE 1,00 4.962

DRASCHE WARTINBERG ELENORE 1,00 4.962

OSTALI DELNIČARJI 10,46 52.001

SKUPAJ 100,00 497.022  

Tabela 2: Izpis iz delniške knjige na dan 30.06.2012 
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POSLOVNI DEL 

2 POSLOVNO POROČILO 

 

2.1 POSLOVNI IZID 

 

Družba Terme Čatež d.d. je v prvem polletju 2012 realizirale: 

Ä 15.056 tisoč EUR prihodkov; 

Ä čisti dobiček v višini 1.105 tisoč EUR, kar je za 5,8% več kot v enakem obdobju preteklega 
leta. 

Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2012 realizirala : 

Ä 19.176 tisoč EUR prihodkov; 

Ä čisti dobiček v višini 42,7 tisoč EUR. 

 

2.2 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA 

 

Zaposleni v družbi Terme Čatež d. d. so naše premoženje. Izpolnjujejo naša pričakovanja, saj 
zagotavljajo kakovost storitev, ki jih ponujajo Terme Čatež d.d. Za njih ustvarjamo stimulativno 

delovno okolje, ki jih spodbuja k nenehnemu osebnemu razvoju ter dodatnemu izobraževanju in 
usposabljanju. Zavedamo se, da je uspeh podjetja odvisen od znanja, ustvarjalnosti in odgovornosti 

vsakega zaposlenega. 

V podjetju Terme Čatež d.d. še vedno in vedno bolj ustvarjamo stabilne in privlačne možnosti za 
zaposlitev za različne izobrazbene profile na različnih delovnih področjih. 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH 

SKUPINA TERME ČATEŽ 

V skupini Terme Čatež d. d. pa je bilo na dan 30.06.2012 skupaj 561 zaposlenih, in sicer: 

§ Terme Čatež d.d.: 466 oseb 

§ Marina Portorož d.d.: 65 oseb 

§ Terme Ilidža d.o.o. Sarajevo: 30 oseb 
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TERME ČATEŽ D. D. 

V prvem polletju 2012 smo na novo zaposlili 10 oseb. Razlogi za nove zaposlitve so predvsem 

sezonske zaposlitve in nadomestne zaposlitve (sporazumna prenehanja delovnega razmerja, bolniške, 
porodniške, upokojitve) ter povečane potrebe po številu gostinskega osebja v posameznih enotah.  

V prvi polovici leta 2012 so iz Term Čatež d.d. odšle skupno 4 osebe.  

 

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE 

 

§ RAZŠIRITEV PONUDBENEGA PROGRAMA TERMALNE RIVIERE – TERMALNA FORMULA 

Ohranjanje vloge tržnega vodje na področju termalno-vodnega zabavišča zahteva nenehna 
vlaganja v inovativne vodne atrakcije. Tako smo na poletni Termalni rivieri v juniju 2012 

zaključili s postavitvijo popolnoma nove atrakcije, t.i. Termalna formula. 

Igralo je namenjeno vrhunski vodni tekmi in zabavi; po treh enako dolgih progah se po zavojih 

hkrati spuščajo tekmovalci posamezno ali v paru. Zmagovalec je »najhitrejša Termalna 
formula«. 

 

Slika 1: Termalna formula 
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Slika 2: Termalna formula 

§ PANORAMSKO KOLO »ČATEŽ EYE« 

V poletnem času smo poletna doživetja Term Čatež dopolnili še z t.i. 'Čatež Eye-em', 35 – 
metrskim panoramskim kolesom, kjer gosti uživajo v razgledu na lokaciji Čateža ter okoliških 
mest. 

 

 
 

Slika 3: »Čatež eye« 
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2.4 POMEMBNEJŠI DOGODKI V POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ 

 

TERME ČATEŽ V ŠTEVILKAH 

 

V prvem polletju leta 2012 smo v Termah Čatež realizirali skupno 274.198 prenočitev gostov.  
V hotelih na lokaciji Čateža smo ustvarili 104.129 prenočitev, kar je 4% rast glede na lani, skupno 

število hotelskih prenočitev na vseh lokacijah pa je glede na lani ostalo nespremenjeno. 
 

Zaradi širitve t.i. mobilnih hišic v sklopu kampa, smo na tem segmentu podvojili število prenočitev. 
Tuji gosti so v prvi polovici leta 2012 v hotelih ustvarili za 2% več prenočitev kot v enakem obdobju 
lani, hkrati se je povečal tudi delež tujcev na vseh lokacijah Term Čatež (indeks 101). 

 
Na poletni Termalni rivieri smo v prvih šestih mesecih povečali število prodanih kopaliških vstopov, in 

sicer beležimo 19% rast. 
 

Na ravni Slovenskih naravnih zdravilišč pa Terme Čatež ohranjajo četrtinski delež prenočitev izmed 

vseh 15-Ih slovenskih naravnih zdravilišč. 
 

 
PRENOVLJENO SPLETNO MESTO 

 

Prodajne in trženjske aktivnosti Term Čatež smo že takoj v začetku leta 2012 pričeli s popolno prenovo 
spletne strani družbe.  

 
Osvežene spletne strani v sedmih jezikovnih različicah ponujajo večjo preglednost vseh prodajnih 
lokacij (Čatež, Mokrice, Koper, Portorož, Ilidža) ter lažjo dostopnost ponudbe in storitev. Najnovejša 
tehnologija spletnega rezervacijskega sistema omogoča gostu, da v nekaj minutah rezervira svoje 
bivanje, s spletno trgovino, kjer je uporabnikom na voljo široka paleta storitev - od vstopnice za 

kopanje do čateške sladice ali gerbere - pa smo še dodatno popestrili ponudbo storitev Term Čatež. 
 

… obujanje plesne tradicije 
 

Na Mokricah smo nadaljevali z obujanjem plesne tradicije. Poleg plesnih tečajev smo v februarju 
organizirali izjemno odmeven 'Valentinov ples' s Katarino Venturini. 
 

… do ugodnosti s Kartico zvestobe 
 

V začetku pomladi smo za vse ljubitelje Termalne riviere pripravili ugodnost - kartico zvestobe. Gostje 
Termalne riviere zbirajo 'termalne kapljice' ob vsakem vstopu na bazene Termalne riviere, vsak sedmi 

vstop je brezplačen. Ugodnost so izredno dobro sprejele predvsem družine ter skupine prijateljev, saj 
je kartica prenosljiva in kot takšna omogoča relativno hitro pridobitev ponujene ugodnosti. Hkrati smo 
pričeli z matinejami v sklopu zimske Termalne riviere, kjer smo gostom omogočili ugodnejše cene 
vstopov v dopoldanskem času. Akcijo smo zaključili z aprilskim odprtjem poletne Termalne riviere. 
 

… kulinaričen vikend zdrave prehrane 

 
V Termah Čatež skrbimo za zdravo prehrano, zato smo s pomladjo pričeli sodelovanje z mednarodno 

priznano nutricionistko, dr. Lejlo Kažinić Kreho, s katero smo izvedli snemanje za njeno novo knjigo na 
Mokricah. V jeseni bomo premierno izvedli skupen kulinarični vikend, katerega cilj je ozaveščanje o 
zdravi prehrani, hkrati pa bomo gostom Term Čatež ponudili nove - okusne in zdrave kulinarične 
dobrote. 
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NOVOSTI V 2012 

 

Ob odprtju poletne Termalne riviere smo konec aprila predstavili tudi nekaj novosti Term Čatež v letu 
2012. 

 
V sklopu kampa, v neposredni bližini Indijanske vasi, smo na idilično, senčno lokacijo umestili 
kavbojsko kočijo in s tem omogočili gostom, da dopust preživijo v slogu 'divjega zahoda'. 
Za dodatno animacijo je zraven tudi lokostrelsko strelišče, kjer se s profesionalnimi instruktorji lahko 
učite starodavnih veščin lokostrelstva ali pa enostavno preizkusite svoje znanje. 

 
Pred pričetkom šolskih počitnic pa smo za poslovne partnerje in novinarje vseh trgov pripravili 
otvoritev osrednjih poletnih novosti.  

 
Termalna formula – novo adrenalinsko igralo na poletni Termalni rivieri, s tremi progami, po katerih 

se spuščajo tekmovalci v napihnjenih obročih – t.i. 'termalnih formulah', omogoča merjenje časa 
tekmovalcev.  

Na otvoritvi so tekmovale ekipe različnih držav in s tem najavile tudi 'Veliko nagrado Term Čatež' – 
tekmovanje, ki bo potekalo celo poletje, beležili se bodo zmagovalci dneva, tedna, meseca, zaključilo 
pa se bo v prvih septembrskih dneh z velikim finalom. 

 
Poletna doživetja Term Čatež so izpopolnjena tudi s t.i. 'Čatež Eye-em', 35 – metrskim panoramskim 

kolesom, kjer gosti uživajo v razgledu lokacije Čateža ter okoliških mest. 
 

 

LASKAVA PRIZNANJA 
 

Terme Čatež so v prvi polovici leta 2012 ponovno prejele tudi številna priznanja. 
 

Ugledni nemški avtomobilski klub ADAC je med 5.400 kampi celotne Evrope (med katerimi je tudi 21 
kampov iz Slovenije) kampu Terme Čatež ponovno podelil priznanje za NAJ kamp 2012.  

Kot edini kamp iz Slovenije so Terme Čatež prejele tudi posebno ADAC-ovo nagrado 'Rumena tabla', s 

katero se nagrajujejo tisti kampi, ki so v zadnjih letih še dodatno izboljšali svojo ponudbo in jih zato 
ADAC tudi posebno priporoča. 
 
Tudi CampingLife – nizozemski TV program – je spomladi začel z akcijo 'Najboljši evropski kamp 2012'. 
Med nominacijami je tudi kamp Terme Čatež, zmagovalec bo znan konec poletja. 

 
S strani belgijskega kamp združenja je kamp Term Čatež dobil še eno laskavo priznanje – 'Touring 

2012 recommandation sign' (Touring 2012 – poseben znak priporočila ). 
 

ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI 

 

V prvem polletju so bili prodajni fokusi usmerjeni na že ustaljene bližnje, sosednje regije in države. 
Vezano na spremenjene gospodarske pogoje smo dodatno aktivno promovirali vse destinacije Term 

Čatež (Čatež, Mokrice, Koper, Portorož) tudi izven evropskih tržišč. 
Prodajne poti smo skladno z že nekajletnimi trendi prilagodili in okrepili delež pojavljanja Term Čatež 
predvsem na socialnih omrežjih ter na različnih portalih oz. v t.i. 'digitalnih' medijih. 

Usmerjali smo se na goste, ki povprašujejo po večdnevnem bivanju, posebno pozornost pa smo 
namenili enodnevnim gostom iz Slovenije in Hrvaške (Zagreb in okolica), kjer smo pospeševali storitve 

Termalne riviere. 
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Še dodatno smo okrepili sodelovanja z različnimi športnimi klubi, tako amaterskimi kot profesionalnimi. 
Ponovno smo gostili različne otroške športne kampe, ki preraščajo zdaj že v tradicionalne in 
mednarodne. Sodelovanje smo ob tovrstnih dogodkih nagradili tudi v povezavi z Občino Brežice, 
oziroma z najemi novih športnih objektov. 

Prvo polletje smo zaključili z realizacijo 'novoletnega darila', ki smo ga v Termah Čatež v sodelovanju z 
agencijo Integral Brebus Brežice poklonili v decembru 2011 socialno ogroženim družinam občine 
Brežice. V prvih dneh julija je namreč avtobus otrok s starši odpotoval na brezskrbne poletne počitnice 
na eno izmed morskih destinacij Term Čatež - v Aquapark Hotel Žusterna. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Uvodna pojasnila k pripravi računovodskih izkazov 

 

Računovodski del letnega poročila sestavljata dve vsebinsko zaokroženi poglavji. 
V prvem poglavju so objavljeni konsolidirani računovodski izkazi s pojasnili Skupine Terme Čatež, v 
drugem poglavju pa računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. Vsi izkazi so pripravljeni v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela EU. 
Izjava o odgovornosti uprave vključuje odgovornost za vse računovodske izkaze Skupine Terme Čatež 
in družbe Terme Čatež, d.d. in je dana spodaj. 
 

Izjava o odgovornosti uprave 

Uprava potrjuje konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirano bilanco stanja, konsolidirani izkaz 

finančnega izida in konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za obdobje od začetka leta 
do 30.06.2012. 

 
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja skupine ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2012. 
 

Uprava potrjuje, da so bili konsolidirani računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU. 

 

31.08.2012                           Bojan Petan 

                       Generalni direktor Term Čatež d.d. 

 

Izjava o odgovornosti uprave 

Uprava potrjuje izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala 
družbe Terme Čatež d.d. za polletje, končano 30. junija 2012. 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega 
stanja družbe ter izidov njenega poslovanja za prvo polletje 2012. 

Uprava potrjuje, da so bili računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela EU. 

 

31.08.2012                           Bojan Petan 

                       Generalni direktor Term Čatež d.d. 
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3.1 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA SKUPINE TERME ČATEŽ 

 

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2012

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Čisti prihodki od prodaje 18.226.223 18.480.813

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje - -

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve - -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 714.709 102.761

Stroški blaga, materiala in storitev (8.089.378) (8.043.267)

Stroški dela (5.556.337) (5.641.252)

Odpisi vrednosti (3.285.631) (3.155.608)

Drugi poslovni odhodki (303.542) (290.961)

Poslovni izid iz poslovanja 1.706.044 1.452.487

Finančni prihodki iz deležev 126.236 118.310

Finančni prihodki iz danih posojil 10.176 26.946

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.805 15.836

Finančni odhodki iz finančnih naložb - -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (1.463.551) (1.298.115)

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (27.133) (13.702)

Poslovni izid iz financiranja (1.347.468) (1.150.725)

Drugi prihodki 235.294 1.314.539

Drugi odhodki (20.062) (961)

Davek iz dobička (526.010) (503.867)

Odloženi davki (5.114) (5.114)

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 42.684 1.106.358

Čisti poslovni izid, ki pripada obvladujočemu lastniku 73.631 1.095.688

Čisti poslovni izid, ki pripada neobvladujočim lastnikom (30.947) 10.670

Čisti poslovni izid na delnico obvladujočega lastnika 0,15 2,24            

Popravljeni čisti poslovni izid na delnico obvladujočega lastnika 0,15 2,24             

 V izkazih polletja 2011 so upoštevana izredna sredstva za odpravo poplav (izredni prihodki v višini 1.056.298 EUR); 
upoštevajoč navedeno dejstvo je Skupina Terme Čatež ustvarila višji dobiček kot v enakem obdobju lani (indeks 108,36).  
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Konsolidirana bilanca stanja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2012 

BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJA 2012

(v EUR) 30.06.2012 31.12.2011

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve 2.245.426 2.227.303

Opredmetena osnovna sredstva 143.804.362 145.535.144

Naložbene nepremičnine 6.181.535 6.308.819

Nekratkoročne finančne naložbe 4.194.521 5.075.583

Nekratkoročne poslovne terjatve - -

Odložene terjatve za davek 1.179.841 1.009.010

157.605.685 160.155.859

Kratkoročna sredstva

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo - -

Zaloge 704.991 593.827

Kratkoročne finančne naložbe 34.233.053 33.392.010

Kratkoročne poslovne terjatve 5.006.587 4.419.078

Denarna sredstva 606.922 427.322

40.551.553 38.832.237

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 177.001 22.192

SKUPAJ SREDSTVA 198.334.239 199.010.288

Zunajbilančna sredstva 72.675.960 72.675.960  
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BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJA 2012 - NADALJEVANJE

(v EUR) 30.06.2012 31.12.2011

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital

Vpoklicani kapital 12.444.216 12.444.216

Kapitalske rezerve 29.842.696 29.842.696

Rezerve iz dobička 3.830.347 3.830.347

Rezerve za prevrednotenje 28.566.612 28.630.005

Preneseni čisti poslovni izid 21.853.610 18.883.786

Čisti poslovni izid poslovnega leta 63.313 2.521.792

Prevedbeni popravek kapitala - -

Kapital neobvladujočih lastnikov (68.320) 2.846.070

96.532.474 98.998.912

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve 8.068.425 7.355.795

Dolgoročne obveznosti
 

Nekratkoročne finančne obveznosti 44.136.458 41.944.732

Nekratkoročne poslovne obveznosti - -

Odložene obveznosti za davek 7.605.455 7.605.455

51.741.913 49.550.187

Kratkoročne obveznosti

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev - -

Kratkoročne finančne obveznosti 33.430.515 36.947.055

Kratkoročne poslovne obveznosti 6.672.805 5.129.072

40.103.320 42.076.126

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.888.106 1.029.268

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 198.334.239 199.010.288

Zunajbilančne obveznosti 72.675.960 72.675.960  
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Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež, za prvo polletje 2012 

 

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE, KONČANO 30. JUNIJA 2012

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 21.925.765 21.797.802

Drugi prejemki pri poslovanju 2.270.378 349.983

Izdatki pri poslovanju

Izdatki za nakupe materiala in storitev (8.410.007) (9.771.852)

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku (5.669.656) (5.571.490)

Izdatki za dajatve vseh vrst (1.930.788) (3.459.774)

Drugi izdatki pri poslovanju (472.718) (1.433.592)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 7.712.973 1.911.077

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 1.375.310 584.588

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev - -

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev - 69.283

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin - -

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 107.515 618.110

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 1.500 1.178.362

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (29.321) (1.666)

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (1.837.048) (6.150.015)

Izdatki za pridobiev naložbenih nepremičnin - (10.000)

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (2.068.708) (1.660.026)

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (1.151.815) (542.018)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (3.602.568) (5.913.382)  
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE, KONČANO 30. JUNIJA 2011 - NADALJEVANJE

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala - -

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 4.042.251 6.132.538

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 18.713.870 18.645.000

Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (1.711.950) (277.861)

Izdatki za vplačila kapitala - -

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (3.362.873) (1.376.059)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (20.975.225) (18.367.549)

Izdatki za izplačila dividend id drugih deležev v dobičku (636.877) (498.419)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (3.930.805) 4.257.651

Končno stanje denarnih sredstev 606.922 478.449

Denarni izid v obdobju 179.600 255.347

Začetno stanje denarnih sredstev 427.322 223.101  

 

Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2012 

IZKAZA GIBANJ KAPITALA ZA PRVO POLLETJE 2012

Skupaj

 Skupaj Skupaj Rezerva Prevedbeni Preneseni Prenesena Preneseni Čisti Čista Čisti kapital Kapital

Osnovni Nevpoklicani vpoklicani rezerve iz za popravek čisti čista čisti dobiček izguba poslovni izid obvladujočih neobvladujočih Skupaj

(v EUR) kapital kapital kapital dobička prevred. kapitala dobiček izguba poslovni izid leta leta leta lastnikov lastnikov kapital

Stanje na dan 31. decembra 2010 12.444.216 - 12.444.216 3.830.347 28.630.005 - 18.883.786 - 18.883.786 2.521.792 - 2.521.792 96.152.842 2.846.070 98.998.912

  Preračuni za nazaj (odprava napak) - - - - - - - - - - - - - - -

  Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev) - - - - - - - - - - - - - - -

Stanje na dan 1. januarja 2011 12.444.216 - 12.444.216 3.830.347 28.630.005 - 18.883.786 - 18.883.786 2.521.792 - 2.521.792 96.152.842 2.846.070 98.998.912

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki
  Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Vnos dodatnih vplačil kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - - - - - -

  Odtujitev oziroma umih lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev - - - - - - - - - - - - - - -

  Vračilo kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Izplačilo dividend - - - - - - - - - - - - - - -

  Izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu - - - - - - - - - - - - - - -

  Druge spremembe lastniškega kapitala - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
  Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja - - - - - - - - - 63.313 - 63.313 63.313 (20.629) 42.684

  Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev - - - - - - - - - - - - - - -

  Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev - - - - - - - - - - - - - - -

  Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb - - - - (703.771) - - - - - - - (703.771) - (703.771)

  Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - - - - 640.378 - 448.032 - 448.032 - - - 1.088.410 (2.893.761) -

- - - - (63.393) - 448.032 - 448.032 63.313 - 63.313 447.952 (2.914.390) (2.466.438)

Premiki iz kapitala

  Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega
   poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala - - - - - - 2.521.792 - 2.521.792 (2.521.792) - (2.521.792) - - -

  Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine
   sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora - - - - - - - - - - - - - - -

  Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine - - - - - - - - - - - - - - -

  Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala - - - - - - - - - - - - - - -

  Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže - - - - - - - - - - - - - - -

  Druge spremembe v kapitalu - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 2.521.792 - 2.521.792 (2.521.792) - (2.521.792) - - -

Stanje na dan 30. junij 2011 12.444.216 - 12.444.216 3.830.347 28.566.612 - 21.853.610 - 21.853.610 63.313 - 63.313 96.600.794 (68.320) 96.532.474  
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Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom Skupine Terme Čatež  

 

Poročajoča družba  

Terme Čatež d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov 
registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Konsolidirani računovodski izkazi 
Skupine Terme Čatež za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2012, vključujejo družbo in njene 
odvisne družbe (v nadaljevanju »skupina«). 

Izjava o skladnosti 

Konsolidirani računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. 
Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 22.08.2012. 

Pomembne računovodske usmeritve 

Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 
2011. 

Poročanje po segmentih 

Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali 
proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in 
donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Skupina Terme Čatež ustvarja 98% prihodkov v 
Republiki Sloveniji, zato podrobnejšega poročila po območnih odsekih ne vodi. 

Glavna dejavnost skupine je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno 
vodi hotelsko gostinsko dejavnost, zdravstvo in dejavnost marin. 
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Povezane stranke 

Družbe Skupine Terme Čatež so medsebojno poslovale na osnovi sklenjenih pogodb. Vse pogodbe 
med povezanimi družbami so sklenjene v skladu z normalnimi tržnimi pogoji.  

 

Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji 

 

Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji na 30.6.2012 

 

 

 

 

Tabela 4: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji na 30.06.2011 

v EUR

Naložba

Odprte terjatve 

na dan 

30.06.2012

Stanje danih 

posojil

Odprte 

obveznosti na 

dan 30.06.2010

Stanje prejetih 

posojil

Prihodki iz 

poslovanja

Prihodki od 

obresti

Odhodki za 

obresti

Ostali str. 

storitev

Marina d.d., Portotož 626 0 204.461 12.425.002 17.372 0 253.411 21.443

Terme Ilidža d.o.o., Ilidža 70.464 19.513.839 0 0 55.726 0 0 92

Termalna riviera d.o.o., Novalja 0 3.964 0 0 0 0 0 0

Del naložbe d.d. 79.936 222.398 0 354.055 125.631 7.149 4.333 0

Skupaj 151.026 19.740.201 204.461 12.779.057 198.729 7.149 257.744 21.535

v EUR

Naložba

Odprte terjatve 

na dan 

30.06.2011

Stanje danih 

posojil

Odprte 

obveznosti na 

dan 30.06.2011

Stanje prejetih 

posojil

Prihodki iz 

poslovanja

Prihodki od 

obresti

Odhodki za 

obresti

Ostali str. 

storitev

Marina d.d., Portotož 2.407 0 107.313 12.961.165 31.106 0 285.407 16.629

Terme Ilidža d.o.o., Ilidža 7.318 17.070.636 0 0 92 444.802 0 0

Termalna riviera d.o.o., Novalja 0 3.964 0 0 0 0 0 0

Del naložbe d.d. 43.285 396.398 185 747.584 98.615 11.465 7.579 0
Skupaj 53.010 17.470.998 107.498 13.708.749 129.813 456.267 292.986 16.629
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3.1.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

Skupinski računovodski izkazi so skupek posamičnih računovodskih izkazov povezanih podjetij, ki 

prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Pri 
sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov so učinki vseh transakcij med povezanimi podjetji v 
celoti izločeni. 

 

Slika 4: Struktura prihodkov Skupine Terme Čatež 

Prihodki od prodaje storitev so temeljni prihodki v dejavnosti Skupine Terme Čatež. V prvem polletju 
2012 so predstavljali 91% vseh prihodkov Skupine.  

 

Slika 5: Pregled strukture odhodkov Skupine Terme Čatež 

Stroški blaga, materiala in storitev imajo prevladujoč delež v strukturi odhodkov, saj predstavljajo 43% 
vseh odhodkov. Zelo pomemben je tudi delež stroškov dela, ki predstavljajo 30% vseh odhodkov. 
Odpisi vrednosti (amortizacija) predstavljajo 17% vseh odhodkov, finančni odhodki pa 8%. 
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3.1.2 BILANCA STANJA 

 

Pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov Skupine Terme Čatež se uporablja metoda enotnega 
podjetja. Po tej metodi vsa sredstva in obveznosti obvladujoče družbe in vseh odvisnih družb pripadajo 
skupini, manjšinski deleži pa so izkazani kot del lastniškega kapitala skupine. Čisti dobiček oziroma 
izguba poslovnega leta se razdeli na čisti dobiček oziroma izgubo večinskega lastnika in čisti dobiček 
oziroma izgubo manjšinskih lastnikov. 

 

Slika 6: Razmerje ročnosti sredstev Skupine Terme Čatež 

Vrednost sredstev Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2012 znaša 198.334 tisoč EUR. Nekratkoročna 

sredstva prevladujejo z deležem 79%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 21%. 

 

Slika 7: Struktura virov Skupine Terme Čatež 

Odnos kapital : obveznosti znaša ob polletju 2012 53:47 v korist kapitala. V strukturni delež obveznosti 
so vključene tudi rezervacije.  
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3.1.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

Izkaz denarnih tokov je bil pripravljen po neposredni metodi na podlagi prejemkov in izdatkov v prvem 

polletju 2012. Izkaz denarnih tokov prikazuje prejemke in izdatke na posameznih področjih, kot so 

poslovanje, financiranje in naložbenje. Izkaz denarnih tokov je prikazan po neposredni metodi, ki jo 

predpisuje MRS 7. Uporabnikom daje pojasnila o prejemkih in izdatkih denarnih sredstev in njihovih 

ustreznikov. Zajema denarne tokove pri poslovanju, denarne tokove pri naložbenju in denarne tokove 
pri financiranju. 

Premiki v kapitalu in premiki v ali iz kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala. Po stanju na koncu 

meseca junija 2012 znaša vrednost kapitala Skupine 96.532 tisoč EUR. 



21  

 

3.2 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D. 
 

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež d.d.  

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLLETJE 2012

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Čisti prihodki od prodaje 14.226.607 14.616.287

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje - -

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve - -

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 628.784 76.645

Stroški blaga, materiala in storitev (6.484.436) (6.542.402)

Stroški dela (4.617.740) (4.610.332)

Odpisi vrednosti (2.708.240) (2.565.337)

Drugi poslovni odhodki (147.656) (131.790)

Poslovni izid iz poslovanja 897.319 843.070

Finančni prihodki iz deležev 1.035.976 -

Finančni prihodki iz danih posojil 718.312 458.784

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.698 15.781

Finančni odhodki iz finančnih naložb - -

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (1.454.375) (1.261.897)

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - (13.271)

Poslovni izid iz financiranja 301.611 (800.603)

Drugi prihodki 200.398 1.263.328

Drugi odhodki (17.462) -

Davek iz dobička (276.373) (261.159)

Odloženi davki - -

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 1.105.493 1.044.636

Čisti dobiček / izguba na delnico 2,26 2,13

Popravljeni čisiti dobiček / izguba na delnico 2,26 2,13  

 Kljub dejstvu, da je družba Terme Čatež d.d. v polletju 2011 prejela izredna sredstva za odpravo poplav (izredni prihodki v 

višini 1.056.298 EUR), je ob polletju 2012 presegla lanskoletni čisti poslovni izid za 5,83%.  
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Bilanca stanja družbe Terme Čatež d.d. na dan 30.06.2012 

BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJ 2012

(v EUR) 30.06.2012 31.12.2011

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve 66.628 48.943

Opredmetena osnovna sredstva 103.983.141 105.353.445

Naložbene nepremičnine 2.621.438 2.711.744

Dolgoročne finančne naložbe 40.210.700 37.711.875

Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

Odložene terjatve za davek 415.900 415.900

147.297.807 146.241.907

Kratkoročna sredstva

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

Zaloge 490.777 409.002

Kratkoročne finančne naložbe 8.902.684 8.903.036

Kratkoročne poslovne terjatve 3.904.695 3.360.070

Denarna sredstva 287.626 239.461

13.585.782 12.911.569

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 657.737 11.982

SKUPAJ SREDSTVA 161.541.326 159.165.458

Zunajbilančna sredstva 17.075.087 17.075.087  
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BILANCA STANJA NA DAN 30. JUNIJ 2012 - NADALJEVANJE

(v EUR) 30.06.2012 31.12.2011

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital

Vpoklicani kapital 12.444.216 12.444.216

Kapitalske rezerve 29.842.696 29.842.696

Rezerve iz dobička 2.524.839 2.524.839

Presežek iz prevrednotenja 16.055.432 16.055.432

Preneseni čisti poslovni izid 9.166.967 6.215.246

Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.105.493 2.951.721

71.139.643 70.034.150

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve 7.720.848 7.050.503

Dolgoročne obveznosti
 

Dolgoročne finančne obveznosti 48.531.654 47.339.928

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0

Odložene obveznosti za davek 4.204.365 4.204.365

52.736.018 51.544.293

Kratkoročne obveznosti

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0

Kratkoročne finančne obveznosti 24.340.831 25.898.839

Kratkoročne poslovne obveznosti 5.543.195 4.392.855

29.884.026 30.291.694

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 60.790 244.818

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 161.541.326 159.165.458

Zunajbilančne obveznosti 17.075.087 17.075.087  
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Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež d.d. za prvo polletje 2012 

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE, KONČANO 30.JUNIJA 2012

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 15.925.122 16.128.042

Drugi prejemki pri poslovanju 1.722.877 264.559

Izdatki pri poslovanju

Izdatki za nakupe materiala in storitev (6.860.693) (8.158.077)

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku (4.597.087) (4.423.587)

Izdatki za dajatve vseh vrst (1.022.766) (890.058)

Drugi izdatki pri poslovanju (282.065) (1.202.957)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju 4.885.387 1.717.921

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 1.036.825 351.885

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev -

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev - 69.283

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin -

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 8.735 -

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb -

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (5.222) -

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (1.639.545) (5.852.086)

Izdatki za pridobiev naložbenih nepremičnin -

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (2.498.826) (886.193)

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (13.000) (102.018)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (3.111.034) (6.419.129)  
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IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE, KONČANO 30.JUNIJA 2012 - NADALJEVANJE

(v EUR) poll 2012 poll 2011

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala -

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 3.680.000 5.228.705

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 18.570.055 17.144.000

Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (1.264.743) -

Izdatki za vplačila kapitala -

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (2.828.706) (730.225)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (19.881.892) (16.756.391)

Izdatki za izplačila dividend id drugih deležev v dobičku (901) (40.244)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (1.726.188) 4.845.845

Končno stanje denarnih sredstev 287.626 250.109

Denarni izid v obdobju 48.165 144.638

Začetno stanje denarnih sredstev 239.461 105.471  

 

Izkaz gibanja kapitala družbe Terme Čatež d.d. za prvo polletje 2012 
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3.2.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

Družba Terme Čatež d.d. je v prvem polletju 2012 realizirala: 

Ä 15.056 tisoč EUR prihodkov; 

Ä čisti dobiček v višini 1.105 tisoč EUR, kar je za 5,8% več kot v enakem obdobju preteklega 
leta. 

 

Slika 8: Pregled strukture odhodkov družbe Terme Čatež d.d. 

 

Stroški blaga, materiala in storitev imajo prevladujoč delež v strukturi odhodkov, saj predstavljajo 42% 

vseh odhodkov. Zelo pomemben je tudi delež stroškov dela, ki predstavljajo 30% vseh stroškov. 
Amortizacija predstavlja 18% vseh stroškov, finančni odhodki pa 9%. 
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3.2.2 BILANCA STANJA 

 

Vrednost sredstev družbe na dan 30.06.2012 znaša 161.541 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva 
prevladujejo z deležem 92%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 8%. 

 

 

Slika 9 : Razmerje ročnosti sredstev družbe Terme Čatež d.d. 

Odnos kapital : obveznosti znaša v prvem polletju 2012 48:52. V strukturni delež obveznosti so 
vključene tudi rezervacije, ki znašajo 5% v strukturi obveznosti družbe in odložene obveznosti za 
davek, ki znašajo 3% v strukturi obveznosti. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2012 primerjalno 
z letom 2011 povečala za 4,0%, medtem ko se je vrednost kapitala povečala za 0,2%. 

 

3.2.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

Izkaz finančnega izida prikazuje premike (prilive in odlive) finančnih sredstev na posameznih področjih 
kot so poslovanje, financiranje in investiranje. 

Premiki v kapitalu in premiki v ali iz kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala. Višina kapitala je 
povečana za doseženi čisti dobiček družbe (1.106 tisoč EUR). 

 

3.3 OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI 

 

Poslovna dejavnost na lokacijah znotraj Republike Slovenije, predvsem pa delovanje zunaj meja, 

zahteva od poslovodstva pripoznavanje določenih tveganj in ukrepanje v smeri preprečevanja 
negativnih učinkov v primeru nastanka škodljivih dogodkov na poslovanje Skupine. Tako smo na 

področju družbe Terme Čatež evidentirali tveganja, katerim je družba lahko izpostavljena in pripoznali 
ključna, ki so pod posebnim nadzorom zaradi večje izpostavljenosti verjetnosti nastanka dogodka, 
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obenem pa sprejemali ukrepe za preprečevanje nastanka škodljivih dogodkov in zniževanje posledic v 
primeru nastanka škodljivih dogodkov. Pri tem je potrebno opozoriti, da se je družba primerno 
zavarovala za primer nastanka notranjih tveganj, pri zunanjih tveganjih pa smo z ustreznimi ukrepi 

poskušali čimbolj omiliti posledice.  

TVEGANJA DELOVANJA 

Kot ključna tveganja delovanja smo opredelili: 

  izpolnjevanje zahtev gostov (prodajna tveganja) 

  zagotavljanje surovin in materiala ter optimalno stanje zalog 

  nabavna politika in optimiranje cen vhodnih artiklov 

  ustrezna cenovna politika pri prodaji in konkurenčnost 
  zagotovitev ustreznih poslovodnih in ostalih kadrov 

  spremljanje in izvajanje zakonodajnih sprememb  

  vzdrževanje objektov in opreme 

  investicije v nove zmogljivosti 

  razvoj informacijske tehnologije in infrastrukture ter varovanje podatkov 

  kontroling 

  tveganje izgube premoženja in zavarovanje (optimalna izraba poslovnih sredtev) 
  tveganje vsled terorističnih aktivnosti 
  možne epidemije ali pandemije 

  radioaktivno sevanje 

 

Zunanja tveganja, ki vplivajo na poslovanje Term Čatež d.d., so predvsem politična tveganja, zlasti na 
področju kjer ima družba hčerinsko podjetje (Bosna in Hercegovina).  

Uvedli smo poenotene postopke za izvajanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo 

do sprememb gospodarskih koristi, poleg tega pa omogočajo redno in podrobno načrtovanje in 
nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov. 

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. Tveganja kot so: valutno tveganje, obrestno tveganje z izračunom 
ispostavljenosti glede na zadolženost, kreditno tveganje je zmerno do visoko. 

  Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti 

Pri dolžniškem financiranju sodeluje družba z vsemi večjimi slovenskimi in tujimi bankami, kar 
zmanjšuje možnost nelikvidnosti ob morebitnem izpadu posameznega vira financiranja.  

Zaradi učinkovitega upravljanja z denarnimi sredstvi, ustreznimi kreditnimi linijami ter dobrim 

dostopom do finančnih trgov ocenjujemo, da je tovrstno tveganje vsled finančni krizi zmerno do 
visoko. 
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  Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti 

Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer prisotno, ocenjujemo, da je to nizko oziroma 

zmerno. 

  Inflacijsko tveganje  

Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je zmerna. Izhodne cene praviloma usklajujemo z inflacijskimi 

gibanji, razen v primerih, ko to ne dopušča konkurenca. V tem primeru iščemo notranje rezerve. 

OSTALA TVEGANJA 

Tveganja, kot so vojna nevarnost, politični dogodki, praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe, razen 
v primeru nevarnosti vojne ali nevarnosti terorističnih napadov v neposredni bližini. Ocenjujemo, da 
regija, v kateri delujemo in poslujemo, trenutno ni izpostavljena temu riziku, razen hčerinskega 
podjetja v Bosni in Hercegovini. 

Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij, ki se razmnožujejo v vodi ali 
so hitro prenosljivi s človeka na človeka. Različne oblike grip so med nevarnostmi, ki bi v primeru 

epidemije večjih razsežnosti lahko negativno vplivale na turistični obisk. Tudi možnost okvare v jedrski 
elektrarni v Krškem štejemo kot eno od tveganj, kakor tudi možne teroristične dejavnosti 
posameznikov ali organiziranih združb. Zgoraj našteta tveganja niso zavarovana. 

Poplavno tveganje je sicer prisotno v manjši meri, posledice visokega vodostaja v daljšem obdobju pa 
lahko načnejo obrambni nasip ob Savi. 

 

3.4 ODGOVORNOST DO OKOLJA, DO OŽJE IN ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI 
 

Temeljni cilji na področju okoljevarstva so: gospodarno ravnanje z energijo in vodo, ločeno zbiranje 
odpadkov, preprečevanje onesnaževanja okolja in drugo. V ta namen potekajo usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih. Družba ima urejeno področje prečiščevanja odpadnih vod, kar ji daje 

prednost pred ostalimi v regiji. Spoštljiv odnos do okolja je vpeljan v vse naše dejavnosti, saj lahko le 
tako vplivamo na zdrav način življenja, ki je tudi sestavni del trženja naših storitev. Racionalna uporaba 
energentov in koriščenje okolju prijazne energije je pod stalnim notranjim nadzorom.  

Na podlagi spremljanja zakonskih in drugih zahtev (na področju odpadkov in odpadne vode, hrupa, 
embalaže, energentov, kemikalij, graditve objektov, varstva pred nesrečami) glede varstva okolja in na 

podlagi odločb inšpekcijskih organov lahko ocenjujemo, da je delovanje družbe Terme Čatež d.d. 
usklajeno z zakonskimi zahtevami ter smernicami EU. 

Lokalni in širši skupnosti pomagamo v obliki sponzorstva in donatorstva. Na ta način omogočamo 
preživetje določenim kulturnim in športnim zanesenjakom in dejavnostim, kot so šolstvo, kultura, 
dejavnosti različnih društev, zdravstvo in humanitarne dejavnosti ter ostale. Prispevki so posebej 
namenjeni tudi izvajanju določenih kulturnih in športnih dogodkov. 
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4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI 

 

Pomembnejše spremembe podatkov v prospektu za borzno kotacijo družba sproti objavlja na spletni 
strani. Objavljeno polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje 
januar-junij 2012 bo dostopno javnosti od 31.08.2012 dalje v sistemu elektronskega obveščanja 
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet, na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 
8251 Čatež ob Savi vsak delavnik od 9. do 14. ure, ali na spletni strani www.terme-catez.si pod 

naslovom  

► »o podjetju«, 

► »medijsko središče«, 
► »sporočila za javnost«. 

 

 

Čatež, avgust 2012  

 

                           Bojan Petan 

                       Generalni direktor Term Čatež d.d. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


