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1 POVZETEK IN POUDARKI IZ POSLOVANJA 

1.1 POROČILO NADZORNEGA SVETA TERME ČATEŽ d.d. SKUPŠČINI ZA POSLOVNO LETO 
2005 

 
Nadzorni svet Term Čatež d.d. v skladu z 282 členom Zakona o gospodarskih družbah podaja 
skupščini družbe poročilo, sprejeto na 57. seji nadzornega sveta, dne 16. maja 2006, 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 2005 
 
Nadzorni svet je v letu 2005 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 2005 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 osmih rednih sejah, na katerih je 
obravnaval naslednje pomembnejše teme: 

• revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 
• revidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež d.d. za leto 2004 
• poročilo o nakupu delnic Delikatese d.d. v letu 2001 s strani Term Čatež d.d. 
• poročilo o poslovanju za leto 2004 za obravnavo na skupščini 
• predlog uporabe bilančnega dobička 
• imenovanje revizorja 
• poročila o poslovanju v posameznih obdobjih leta 
• poročila o poteku investicij 
• odpoklic generalnega direktorja  
• imenovanje in odpoklic namestnika generalnega direktorja 
• imenovanje generalnega direktorja 
• razrešitev predsednika nadzornega sveta 
• izvolitev predsednika nadzornega sveta 
• ustanovitev revizijskega odbora in delovne skupine za pripravo predloga meril za 

nagrajevanje kratkoročne in dolgoročne uspešnosti uprave 
• osnovne smernice razvoja družbe Terme Čatež d.d.. 

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 2005 z revizijskim poročilom in revidiranega konsolidiranega 
letnega poročila Skupine Terme Čatež z revizijskim mnenjem za leto 2005  

 
 
Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 s 
predlogom o delitvi bilančnega dobička in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme 
Čatež za leto 2005 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje KPMG Slovenija, podjetje za 
revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana. Predstavnik revizijske družbe 
se je udeležil dveh sej revizijskega odbora. Predstavil je svoje delo in odgovoril na vprašanja o 
ključnih dejavnikih poslovanja, ki jih je predlagala revizijska družba in o dogodkih, katera je dolžna 
opozoriti. 
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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, kljub negativnim zunanjim 
dejavnikom, na katere je družba lahko vplivala le omejeno. V letu 2005 se je nadaljeval proces 
konsolidacije v funkcijah upravljanja in vodenja družbe. Rast dobička družbe je bil večji od 
načrtovanega in je bil višji od dobička primerljivih družb. Prva večja investicija v tujini je pomenila 
kvalitetni preskok v širše regijsko okolje in je začrtala smer v nadaljnji širitvi družbe. Nadzorni svet 
je v celoti mnenja, da so bili rezultati družbe v letu 2005 nadpovprečni glede na panogo, 
ugotavlja, da so bili ti rezultati doseženi z napori in v sodelovanju zaposlenih, še posebej uprave in 
vodilnih delavcev, nadzornega sveta in ekonomsko-poslovnega okolja družbe. Upravo doseženi 
uspehi zavezujejo k doseganju kvantifikacij začrtanih v letnem in srednjeročnem planu ter k 
preseganju teh ciljev. 
 
 

1.1.3 Uporaba bilančnega dobička 
 
 
Uprava družbe je v skladu s 3. odst. 230. člena Zakona o gospodarskih družbah od čistega 
dobička leta 2005 v znesku 728.138.317,03 SIT oblikovala druge rezerve iz dobička v znesku 
364.069.158,52 SIT in odvedla v bilančni dobiček leta 2005 364.069.158,52 SIT. 
 
Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, ki je sestavni del letnega poročila uprave za leto 
2005, da se celotni bilančni dobiček leta 2005 v znesku 1.266.581.392,19 SIT razdeli: 
za dividende 627.811.800,00 SIT 
za nagrade nadzornemu svetu 19.468.967,74 SIT 
v preneseni dobiček družbe 609.438.554,85 SIT 
za nagrade upravi  9.862.069,60 SIT 

 
1.1.4 Mnenje nadzornega sveta k letnima poročiloma 
 

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 2005 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 2005, s čemer se po določbi 2. 
odstavka 282. člena ZGD štejeta letni poročili za sprejeti. 
 
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi. 
 
To poročilo je bilo sprejeto na 57. seji nadzornega sveta Družbe dne 16.05.2006. Po določbi 3. 
odstavka 282. člena ZGD se to poročilo izroči upravi Družbe. 

 
 
 
 
 
 
Mladen Stariha 
predsednik nadzornega sveta 
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1.2 POROČILO GENERALNEGA DIREKTORJA TERME ČATEŽ d.d.  
   
Spoštovani delničarji in poslovni partnerji ! 
 
 
Nadzorni svet Term Čatež mi je z 8. avgustom 2005 zaupal funkcijo predsednika uprave in 
generalnega direktorja. Terme Čatež so v preteklem obdobju postale ena vodilnih družb na področju 
turistične panoge. V strategiji za prihodnje je jasno opredeljena pot, ki pomeni nadgradnjo dosedanjih 
dosežkov ter postavitev strategije in organizacijo družbe, ki bo zagotavljala permanentno rast 
vrednosti za delničarje in ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti na domačih in tujih tržiščih. 
Posledično to pomeni jasen cilj za prihodnost - krepiti svoj položaj med družbami v dejavnosti in 
preseganje okvirjev Slovenije. 
 
Zdravje in prosti čas sta vrednoti, ki jih v Termah Čatež še posebej poudarjamo z našim nenehnim 
vlaganjem in dopolnjevanjem obstoječe ponudbe, ki je prilagojena družini ali posamezniku. Terme 
Čatež s svojimi različnimi zdravstvenimi, športnimi, zabavno rekreativnimi vsebinami na visoki 
kakovostni ravni skrbijo za počutje in kakovostno izpolnjen prosti čas svojih gostov. 
 
Rezultati kažejo na visoko stopnjo kakovosti, prilagodljivosti, inovativnosti in učinkovitosti. So rezultat 
odgovornega in vestnega dela vseh zaposlenih tako v Čatežu, na Mokricah, v Portorožu, v Kopru, kot 
tudi najmlajšega člana v skupini – Term Iliđa pri Sarajevu. Pri tem ne gre prezreti dolgoletne zvestobe 
številnih gostov, ki prihajajo iz lokalnega okolja, domačega tržišča in številnih evropskih tržišč ter 
prekomorskih držav. 
 
Ta dejstva potrjujejo tudi rezultati poslovanja v letu 2005, ki so bili uspešni.  
 
Družba Terme Čatež d.d. je v letu 2005 realizirala 584.853 prenočitev, kar je 2 % več prenočitev kot v 
letu 2004. Prenočitve tujih gostov so se v Termah Čatež v letu 2005 povečale za 18,4 % v primerjavi z 
letom poprej.  
 
Terme Čatež d.d. so v letu 2005 realizirale 7,7% vseh slovenskih prenočitev in 23,2% 
vseh prenočitev v slovenskih naravnih zdraviliščih.  
 
Družba Terme Čatež je v letu 2005 realizirala 5.531.148 tisoč SIT prihodkov in čisti 
dobiček v višini 728.138 tisoč SIT, kar predstavlja 9,8 % rast glede na preteklo leto. 
 
Ob tem je potrebno poudariti da je leto 2005 bilo naložbeno izrazito intenzivno, saj je družba v tem 
letu dokončala z izgradnjo hotelskega kompleksa hotela Čatež z novimi in prenovljenimi zdravstvenimi 
in wellness vsebinami ter notranjimi in zunanjimi bazenskimi površinami. Vrednost investicije je 
znašala 2,5 milijarde SIT. Projekt so v višini 40 % sofinancirali Evropski skladi za regionalni razvoj. Ob 
tem dejstvu smo razširili tudi produktno paleto in s tem povečali konkurenčnost Term. 
 
Paralelno smo adaptirali Grad Mokrice in na novo pridobili visoko kakovostne namestitvene kapaciteite 
v kompleksu Mokrice. V Sarajevu pa smo aktivirali vodni kompleks v Sarajevu- Ilidži, ki je prvi in edini 
tovrstni center v BiH. 
 
Izvedene naložbe pomenijo realno platformo za nadpovprečno rast tudi v prihodnje. 

 
Načrti so optimistični in uresničljivi, kar nam bo omogočalo ustrezno rast vrednosti. Pred nami so 
projekti fizičnega povečanja in programske prenove vodnih in obbazenskih površin tako poletnih kot 
zimskih, hkrati prilagajamo vsebino namestitvenih kapacitet.  
 
V teku je zaključna faza obnove grajskega kompleksa na Mokricah. Po zaključku obnove bodo Mokrice 
z novo, urejeno celostno podobo še privlačnejša destinacija za poslovni in individualni turizem.  
 
Razširitev ponudbe zimske in poletne Termalne riviere z novimi atraktivnimi  vsebinami s ciljem 
popestritve ponudbe in utrditve pozicije vodilnega ponudnika na področju vodnih programov v 
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Sloveniji je del programa, ki bo poskrbel za vodilni položaj v tem segmentu ponudbe in ustrezno 
zasedenost hotelskih zmogljivosti. 
 
Na ravni skupine je v teku realizacija prvega dela projekta Marina City center v Portorožu z izgradnjo 
prve faze štirih aparthotelov (vsak po 10 apartmajev višje kategorije) v skupni vrednosti 1 milijarde 
SIT. Nadaljevanje naložbenih aktivnosti je v teku tudi v Sarajevu v okviru  Termalne riviere Ilidža in 
predstavlja krepitev interesov tudi izven meja. 
 
Zavedamo se, da imamo še veliko možnosti za izboljšave in povečanje zadovoljstva vseh,  kar se bo v 
prihodnosti odrazilo na kakovosti in uspešnosti. Iskali bomo nove rešitve v poslovnih procesih in se s 
partnerji hitro odzivali na rastočo konkurenco predvsem pa na potrebe, ki jih narekuje svetovni trg, 
svoje izkušnje in znanje pa bomo širili tudi izven meja. 
 
Prepričan sem, da bomo s svojimi izkušnjami, znanjem in usklajenim delom vseh zaposlenih, ki 
delujejo pod ugledno blagovno znamko Term Čatež, tudi v prihodnje uspešno odgovorili na vse izzive, 
ki jih pred nas postavlja hitro rastoče in nenehno se spreminjajoče  okolje ter izpolnili naša skupna 
pričakovanja. 
 
Zahvaljujem se vam za vašo zvestobo, ki ste nam jo izkazali v preteklem obdobju in vam ponujam 
priložnost, da skupaj zakorakamo v prihodnost, kjer bomo skupaj krojili in nadgradili dosedanje 
dosežke. 
 
 
 
Mladen Kučiš 
generalni direktor 
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1.3 KLJUČNI KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE 
 

v tisoč SIT  31.12.2005 31.12.04Indeks 

Osnovni kazalniki:     R05/R04 
Prihodki od prodaje 5.353.404 5.165.765 103,63
Skupni prihodki  5.531.148 5.375.152 102,90
Vsa sredstva 27.339.931 23.618.374 115,76
Finančne in poslovne obveznosti 6.989.556 4.919.908 142,07
Lastniški kapital 19.475.483 18.609.721 104,65

Kosmati denarni tok / čisti prihodki od prodaje 45,89% 34,51% 132,98
Čisti dobiček 728.138 663.423 109,75
Amortizacija 814.613 774.969 105,12
Čisti dobiček+amortizacija 1.542.751 1.438.392 107,26
Dobičkonosnost kapitala 4,28% 4,11% 104,17
Čista dobičkonosnost prihodkov 13,60% 12,84% 105,91
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji 28,55% 27,31% 104,52
Finančne in poslovne obveznosti/sredstva 25,57% 20,83% 122,73
Finančni vzvod 1,40 1,27 110,57
Donos na tržno vredn.delnice (%) 3,58% 2,85% 125,54
Čisti dobiček na delnico SIT 1.217,79 SIT 1.109,56 109,75
Čisti dobiček + amortiz. na delnico SIT 2.580,21 SIT 2.405,68 107,26
Tržna vrednost delnice na dan 31.12. SIT 34.007,25 SIT 38.897,35 87,43
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. SIT 32.572,27 SIT 31.124,31 104,80
Tržna kapitalizacija 20.333.479 23.257.348 87,43

Število delnic 597.916 597.916 100,00
 

Tabela 1: Ključni kazalniki poslovanja družbe 

 
 

1.4 NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI V POSLOVANJU družbe Terme Čatež d.d. v letu 2005 
 
Najpomembnejši dogodki v družbi Terme Čatež d.d. 
 
Družba Terme Čatež d.d. je v letu 2005 realizirala 584.853 prenočitev, kar predstavlja 2 % več 
prenočitev kot v letu 2004 .  
 
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, se je v letu 2005 zmanjšal za 
2,4 %. Zabeležili smo 872.183 kopaliških vstopov. Manjši obisk kopalcev v primerjavi s preteklim letom 
pripisujemo v izrazito neugodnim vremenskim razmeram v poletnih mesecih leta 2005. 
 
V Termah Čatež d.d. smo v preteklem letu uspešno zaključili naslednje investicije:  

• posodobili in razširili smo trgovino Market v Termah Čatež. 
• konec julija 2005 smo sprejeli prve goste v novozgrajenem delu hotela Čatež, kjer smo 

pridobili 126 novih klimatiziranih sob. 
• sredi avgusta 2005 smo odprli bazenski kompleks v hotelu Čatež. Renoviran je nekdanji 

terapevtski bazen, zgrajena pa sta nov notranji in nov zunanji bazen. 
• oktobra smo odprli nov Spa & Wellness center ter v celoti posodobljen in dopolnjen 

zdravstveni del s prostori za fizioterapijo, elektroterapijo, hidroterapijo, kinezioterapijo, 
sodobne ambulante, telovadnico in diagnostiko. Skupna vrednost investicije v hotel Čatež s 
pripadajočimi vsebinami je znašala nekaj nad 2,5 milijarde SIT. 

• na Mokricah smo v celoti prenovili grajske kašče ter obnovili streho gradu ter del fasade. 
Trenutno potekajo zaključna dela pri celoviti obnovi fasade gradu, rekonstrukciji Herzogove 
vile, logarjeve koče in kašč – v slednjih bomo gostom ponudili 11 sob in konferenčno dvorano. 
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Projekt hotela Čatež in celovite prenove kompleksa Mokrice je sofinanciran s sredstvi iz Evropskih 
skladov za regionalni razvoj v višini 40% predračunske vrednosti investicije. 
 
Poslovanje Term Čatež d.d. v letu 2005 je zaključeno uspešno. Neugodne vremenske 
razmere so negativno vplivale na turistične tokove tudi v Čatežu. Delniška družba je 
realizirala 5,4 milijarde tolarjev čistih prihodkov iz prodaje (3,6% več kot leto poprej) in 
728.138 tisoč SIT čistega dobička (9,75% več kot v letu 2004). 
 
Gospod Borut Mokrovič, dolgoletni generalni direktor je bil razrešen funkcije generalnega direktorja 
dne 13.06.2005. Kot namestnik generalnega direktorja je bil imenovan gospod Goran Brankovič, ki pa 
je razrešen z dne 08.08.2005, ko je bil na njegovo mesto za petletno obdobje imenovan gospod 
Mladen Kučiš. 
 
Svet delavcev je 14.07.2005 razrešil člane nadzornega sveta Ivana Iskro, Romana Ducmana in Iva 
Riviča ter na njihovo mesto imenoval Zdenko Urekar, Damjana Krulca in Igorja Iljaša. 
 
Skupina Terme Čatež 
Konec junija 2005 je v Bosni in Hercegovini odprla vrata Termalna rivijera Ilidža ( preko 5600 m2 
termalnih vodnih površin, tropski vrt z restavracijami in trgovinami). Investicija je vredna nekaj nad 16 
milijoni EUR. Investicija v Ilidži je pričela obratovati 1. julija 2005. Obisk v prvem mesecu je bil zelo 
vzpodbuden, kasneje pa se je zaradi vremenskega vpliva obisk nekoliko zmanjšal. 
V Marini Portorož d.d. poteka izbira najugodnejše ponudbe za izvajalca za gradnjo apartmajev. 
 
Revizija  
Za revizijo letnih računovodskih izkazov je skupščina družbe potrdila revizijsko hišo KPMG Slovenija, 
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 
Namen revizije je zagotovitev neodvisnega mnenja glede točne informiranosti javnosti in delničarjev o 
poslovanju družbe. Revizorji zraven mnenja posredujejo tudi strokovna opozorila za izboljšanje 
notranjih kontrol in obvladovanje tveganj. Revizijska hiša je bila prvikrat imenovana za revidiranje 
računovodskih izkazov v družbi in skupini Terme Čatež v letu 2004. 
V okviru družbe deluje tudi notranja revizija, ki zagotavlja vodstvu družbe ustrezne informacije za 
boljše upravljanje družbe ter zagotavlja zmanjšanje tveganj, katerim je poslovanje družbe 
izpostavljeno. 
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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., borzna kotacija, oznaka delnice TCRG 
Uprava:     Borut Mokrovič do 13.06.2005 
     Goran Brankovič, od 14.06.2005 do 08.08.2005 

Mladen Kučiš od 08.08.2005 dalje 
Predsednik nadzornega sveta:  Bojan Petan do 08.08.2005  
     Mladen Stariha od 08.08.2005 dalje 
 
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, 9 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. 
 
V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, sestavljajo 
skupino matična družba in odvisne družbe, v katerih ima matična družba prevladujoč vpliv. 
 
Med družbe, ki so vključene v konsolidacijo, oziroma Skupino Terme Čatež spadajo: 

• Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož 
• Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož 
• Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana 
• Terme Iliđa d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo in 
• Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja 

 
Terme Čatež d.d. spadajo danes med večja in najuspešnejša naravna zdravilišča. 
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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 notranjim 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 v sestavi 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 brežin 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” 
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 Hotelu golf Grad Mokrice 

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

1999   ● začetek gradnje zimske 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 hotelu Žusterna 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, 
● adaptacija prostorov grajskih hlevov v prostore za golf klub in suite, 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, 

2005   ● izgradnja Hotelskega kompleksa hotela Čatež z Wellness prostori in bazeni, 
● adaptacija in novogradnja kompleksa Mokrice, 
● otvoritev vodnega kompleksa v Ilidži 
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2.3 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA 
 
Uprava je enočlanska in jo pooseblja gospod Mladen Kučiš od 08.08.2005, ko je bil imenovan za 
obdobje 5 let. Od 13.06.2005 do 08.08.2005 je bil imenovan namestnik generalnega direktorja g. 
Goran Brankovič, do 13.06.2005 pa je vodil družbo g. Borut Mokrovič. 
 
Nadzorni svet predstavljajo: 

• Bojan Petan – predsednik nadzornega sveta do 08.08.2005, kasneje kot član nadzornega 
sveta, po tem datumu pa je bil izvoljen na mesto predsednika nadzornega sveta g. Stariha 
Mladen. 

• mag.dr. Johannes Attems - član 
• mag. Miroslav Golubič - član 
• Mladen Stariha do 08.08.2005 kot član, po tem datumu kot predsednik 
• Janko Kastelic - član 
• Goran Brankovič - član 

 
Svet delavcev TERM ČATEŽ d.d. je imenoval kot člane nadzornega sveta dne 18.07.2005 naslednje 
predstavnike: 

• Damjan Krulc 
• Zdenka Urekar 
• Igor Iljaš 

 
Do 14.07.2005 so bili imenovani s strani sveta delavcev naslednji predstavniki: 

• Roman Ducman 
• Ivo Rivič 
• Ivan Iskra 

 
Ožje vodstvo družbe sestavljajo: 
a) pomočniki generalnega direktorja: 

• za finance Zvonko Krulc 
• za splošne in pravne zadeve Renata Martinčič 
• za investicije 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,  
• za vodne programe mag. Dejan Bibič in  
• za marketing in prodajo Marjanka Bužančič 

 
 
2.3.1 Spremembe v upravi in nadzornem svetu 
 
Kot je navedeno v točki 2.3. 
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2.4 PRODAJA IN TRŽENJE 
 
2.4.1 Gospodarska gibanja v Sloveniji in primerjava 
 
V letu 2005 je bilo v Republiki Sloveniji realiziranih 7.560.390 prenočitev, od česar je bilo 3.168.659 
prenočitev domačih gostov in 4.391.731 prenočitev tujcev. Prenočitve domačih gostov so se zmanjšale 
za 2%, prenočitve tujcev pa so porasle za 1%, primerjalno z letom 2004. Skupno število prenočitev je 
ostalo na nivoju leta 2004. 
 
V Slovenskih naravnih zdraviliščih je bilo realiziranih 2.524.729 prenočitev, od česar je bilo 1.467.951 
prenočitev domačih gostov in 1.056.778 prenočitev tujcev. Prenočitve domačih gostov so upadle za 
1%, prenočitve tujcev pa so porasle za 5%, primerjalno z letom 2004. Skupno število prenočitev se je 
povečalo za 1,3%. 
 
V Termah Čatež d.d. je bilo realiziranih 584.853 skupnih prenočitev, od česar je bilo 391.516 
prenočitev domačih gostov in 193.337 prenočitev tujcev. Prenočitve domačih gostov so upadle za 
4,5%, prenočitve tujcev pa so porasle za 18,4%, primerjalno z letom 2004. Skupno število prenočitev 
se je povečalo za 2%. V strukturi prenočitev predstavljajo tuje prenočitve 33,1%-ni delež. 
 
Terme Čatež d.d. so v letu 2005 realizirale 7,7% vseh slovenskih prenočitev in 23,2% vseh prenočitev 
v Slovenskih naravnih zdraviliščih. 
 
 
2.4.1.1 Gibanje prihodkov od prodaje v Termah Čatež d.d. 
 
Terme Čatež d.d. so v letu 2005 
realizirale skupno 5,4 milijarde tolarjev 
čistih prihodkov od prodaje. Primerjalna 
tabela kaže vsakoletni porast prihodkov, 
katerih povprečna stopnja rasti v zadnjih 
13. letih znaša 13,1% letno. 
 

GIBANJE  PRIHODKOV OD PRODAJE po letih
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Graf 1: Gibanje prihodkov od prodaje 

 

 
Prihodki po profitnih centrih  
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Največji delež v strukturi prihodkov 
izhaja iz poslovanja hotelske 
dejavnosti in sicer 61%, sledijo vodni 
programi z 21%, zdravstvo s 6% in 
trgovska dejavnost s 5% 
strukturnega deleža. Razlika 
prihodkov so finančni in izredni 
prihodki s 7%-nim deležem. 

Graf 2:Primerjava prihodkov po profitnih enotah 
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2.4.2 Prenočitve 
 
Družba Terme Čatež d.d. je v letu 2005 
realizirala 584.853 prenočitev, kar predstavlja 2 
% več prenočitev kot v letu 2004. Število 
prenočitev domačih gostov je bilo sicer manjše, 
so se pa povečale prenočitve tujcev in sicer za 
18,4 % v primerjavi z letom poprej. Največjo rast 
prenočitev beležimo s strani italijanskih gostov, ki 
so porasle za 32,6 % v primerjavi v letom 2004 
in s tem v letu 2005 presegle 35 % delež vseh 
tujih prenočitev. Prav tako so za 26,4 % porasle 
prenočitve gostov iz Hrvaške. Italija, Avstrija, 
Hrvaška in Nemčija so najbolj zastopani tuji trgi 
in predstavljajo 90% vseh tujih prenočitev. 
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Graf 3: Gibanje števila prenočitev po letih 

 
Spodnja tabela prikazuje strukturo domačih in tujih prenočitev po različnih namestitvenih 
objektih:  
 

, leto 2005 Struktura število leto 2004 Struktura
 element /obdobje (%) sob/ležišč (%)
 hotel TERME     
   domači 17.480 26,4 18.883 28,7
   tuji 48.615 73,6 46.904 71,3
   skupaj 66.095 100,0  149/311 65.787 100,0
 hotel TOPLICE     
   domači 27.033 35,4 28.632 41,1
   tuji 49.439 64,6 40.956 58,9
   skupaj 76.472 100,0  139/276 69.588 100,0
 hotel ZDRAVILIŠČE     
   domači 32.706 90,9 35.491 93,6
   tuji 3.282 9,1 2.438 6,4
   skupaj 35.988 100,0  60/120 37.929 100,0
BUNGALOVI - HOTEL ČATEŽ     
   domači 8.780 46,9 17.010 96,9
   tuji 9.941 53,1 547 3,1
   skupaj 18.721 100,0  126/252 17.557 100,0
 hotel GRAD MOKRICE     
   domači 878 15,4 1.123 19,7
   tuji 4.840 84,6 4.581 80,3
   skupaj 5.718 100,0  29/61+8/16 5.704 100,0
 AVTOCAMP     
   domači 266.347 83,4 264.472 85,8
   tuji 53.067 16,6 43.842 14,2
   skupaj 319.414 100,0  56/256 308.314 100,0
hotel KOPER     
   domači 2.103 19,2 4.421 32,9
   tuji 8.857 80,8 9.002 67,1
   skupaj 10.960 100,0  65/124 13.423 100,0
hotel ŽUSTERNA     
   domači 36.189 70,3 40.164 72,8
   tuji 15.296 29,7 15.016 27,2
   skupaj 51.485 100,0 117/219+13/3 55.180 100,0
 TERME ČATEŽ d.d.     
   domači 391.516 66,9 410.196 71,5
   tuji 193.337 33,1 163.286 28,5
   skupaj 584.853 100,0  762/1672 573.482 100,0  

 

Tabela 2: Gibanje števila prenočitev po profitnih centrih 
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Vir: Podatki o prenočitvah Term Čatež d.d. na dan 31.12.2004 in 31.12. 2005  
 

PREGLED PRODAJE PRENOČITEV po hotelih
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Graf 4: Pregled prodaje prenočitev 

 
 
 
 
 
Kot je razvidno iz 
naslednjega grafa, gosti v 
avtokampu realizirajo 55% 
vseh prenočitev, v hotelu 
Terme 11%, v hotelu 
Toplice 13%, v hotelu 
Zdravilišče in Čatež 9% ter v 
hotelih v Kopru 11% vseh 
prenočitev družbe. 
 
 

STRUKTURA PRENOČITEV PO HOTELIH leto 2005
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Graf 5: Struktura prenočitev po namestitvenih objektih 

 
 
Na naših najpomembnejših in 
nekaterih perspektivnih trgih smo 
dosegli naslednje število 
prenočitev in stopnje rasti:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Največji delež prenočitev so 
realizirali slovenski gosti, 
sledijo gosti iz Italije, 
Avstrije, Hrvaške in 
Nemčije.V letu 2005, 
primerjalno z letom 2004 je 
zabeležena največja rast 
prenočitev iz Italije in sicer 
33%, sledi Hrvaška s 26% 
rastjo prenočitev. Oba trga 
sta tudi za v bodoče 
najperspektivnejša. 

Število 
nočitev

Število 
nočitev

Perspektivni trgi 2005 2004
Slovenija 391.516 410.196 95,45
Italija 68.135 51.370 132,64
Avstrija 33.506 31.441 106,57
Hrvaška 30.693 24.278 126,42
Nemčija 14.012 16.014 87,5
Rusija 2.449 1.423 172,1
Nizozemska 7.456 8.744 85,27
ZDA 1.766 2.731 64,66
Velika Britanija 4.308 2.547 169,14
SKUPAJ 553.841 548.744 100,93

Indeks    
2005/ 2004

 
 

Graf 6: Prenočitve po ključnih trgih 
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2.4.3 Kopalci 
 
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev se je v letu 2005 zmanjšal za 
2,4 %. Zabeležili smo 872.183 kopaliških vstopov. Manjši obisk kopalcev v primerjavi s preteklim 
letom pripisujemo v veliki meri izrazito neugodnim vremenskim razmeram v poletnih mesecih 2005. 
 
 
Prodaja kopaliških vstopnic dnevnim obiskovalcem  
 

PRIKAZ REALIZACIJE KOPALIŠKIH VSTOPOV po letih
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Skupno število kopalcev se 
je primerjalno z letom 2004 
zmanjšalo za 2,3%, na kar 
so posledično vplivale 
neugodne vremenske 
razmere. Povprečna letna 
stopnja rasti prodaje 
kopaliških vstopnic znaša 
4% začenši z letom 1993. 

Graf 7: Realizacija kopaliških vstopov 
 
Pregled prodaje kopaliških vstopnic dnevnim obiskovalcem 

leto 2005 Struktura leto 2004 Struktura Indeks
 element /obdobje (%) (%)
 Zimska Termalna riviera 119.833 41,7 127.810 40,0 93,76
 Letna Termalna riviera 77.001 26,8 98.761 30,9 77,97
 Bazen Terme 8.117 2,8 8.595 2,7 94,44
 Bazen Zdravilišče 148 0,1 612 0,2 24,18
 Bazen Žusterna 82.231 28,6 84.015 26,3 97,88
 SKUPAJ 287.330 100,0 319.793 100,0 89,85  

Tabela 3: Prodaja kopaliških vstopnic dnevnim kopalcem 

 
 

PREGLED PRODAJE KOPALIŠKIH VSTOPNIC ENODNEVNIM 
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Graf 8: Pregled prodaje kopaliških vstopnic enodnevnim 

obiskovalcem 

 
 
 
 

 
 
 
 
V letu 2005 je bilo prodanih skupno 
287.330 kopaliških vstopnic enodnevnim 
obiskovalcem, kar je za 10% manj kot leto 
poprej. Na negativni trend so vplivale slabe 
vremenske razmere, seveda pa tudi  
konkurenca oziroma nova kopališča.  
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STRUKTURA PRODAJE KOPALIŠKIH 
VSTOPNIC v letu 2005
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Graf 9: Struktura prodaje kopaliških vstopnic 

 

Strukturno gledano se kopa v zimski termalni 
rivieri 40% vseh kopalcev, sledi poletna 
Termalna riviera z 31% deleža in bazen Žusterna 
z 26% deleža. 
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2.4.4 Prodajne aktivnosti v letu 2005 
 
V letu 2005 smo v Termah Čatež realizirali 584.853 prenočitev gostov , kar je za 2 % več kot v letu 
2004. 
 
Prenočitve tujih turistov so se v letu 2005 povečale za 18,4 % v primerjavi z letom poprej. Največjo 
rast prenočitev beležimo s strani italijanskih gostov, saj so le-te porasle za 32,6 % .  
 
Prav tako so za 26,4 % porasle prenočitve gostov iz Hrvaške. Pozitivne trende beležimo tudi pri 
prenočitvah gostov iz Avstrije in Vel. Britanije. Število prenočitev domačih gostov je bilo v letu 2005 
manjše za 4,6 %. 
 
Na vseh trgih smo bistveno povečali lastne baze ciljnih skupin kupcev. Predvsem na oddaljenih trgih 
smo povečali prisotnost ponudbe Term Čatež v katalogih turističnih agencij in v turističnih ponudbah 
ostalih posrednikov ter razširili mrežo poslovnih partnerjev na ciljnih trgih. 
Ponudbo Term Čatež smo dodatno vključili v nekatere mednarodne spletne rezervacijske sisteme . 
 
Spletne strani Term Čatež, ki so dostopne gostom v osmih svetovnih jezikih (slovenski, hrvaški, 
nemški, angleški, italijanski, francoski, španski in ruski jezik) so v zaključni fazi prevoda dodatno v 
nizozemski jezik.  
 
Veliko pozornost smo namenjali ažuriranju spletnih strani Term Čatež in obveščanju kupcev preko 
spleta o vseh novostih in aktualnih ponudbah, predvsem zaradi trenda povečevanja števila 
obiskovalcev naših spletnih strani in vedno večjega števila povpraševanj, rezervacij kapacitet in 
storitev ter plačila rezerviranih storitev preko spleta. 
 
V jesenskih mesecih 2005 smo izdali časopis Čateške kapljice s poudarkom na predstavitvi nove 
zdravstvene in wellness ponudbe v Termah Čatež ter ostalih novosti ( novi hotel Čatež, prenova 
Mokric, odprtje Termalne rivijere Ilidža) in z distribucijo časopisa v slovenskem prostoru še bolj 
približali ponudbo Term Čatež slovenskim gostom. 
 
Zasnovali smo dve novi promocijski brošuri, kjer bodo predstavljeni wellness in zdravstveni programi 
Term Čatež in ki bosta tiskani v šestih svetovnih jeziki v promocijske namene s ciljem pospeševanja 
prodaje wellness in zdravstvenih storitev. 
 
Oglaševanje in ostale promocijske aktivnosti smo izvajali v skladu z letnim planom in glede na 
kratkoročne potrebe in zahteve na posameznih ciljnih tržiščih. 
 
Veliko pozornost smo tudi v preteklem letu namenili spremljanju in analizi zadovoljstva gostov (ankete 
gostov, knjige vtisov in pritožb, osebni komentarji gostov in poslovnih partnerjev) s ciljem dvigovanja 
kvalitete storitev in večanja zadovoljstva gostov Term Čatež. 
 
 
2.4.5 Načrtovane prodajne aktivnosti in usmeritve v letu 2006 
 
V letu 2006 bodo globalne aktivnosti službe marketinga vodene v skladu z vizijo družbe Terme Čatež 
in s ciljem realizacije zastavljenih ciljev družbe v letu 2006 
 
Aktivnosti bodo usmerjene k ustvarjanju ciljnega števila prenočitev domačih in tujih gostov in obiska 
enodnevnih obiskovalcev ter k realizaciji ciljnega prihodka družbe v okviru za to predvidenih finančnih 
sredstev. 
 
Glede na nove vsebine v ponudbi Term Čatež in povečane nastanitvene kapacitete (hotel Čatež s Spa 
& wellness centrom, dodatne hotelske kapacitete in nove vsebine v sklopu hotela Golf grad Mokrice, 
prenova in popestritev vsebine Termalne riviere ter ostalo) bomo aktivnosti ciljno usmerjali k 
doseganju povečanega obiska domačih in tujih gostov. Glede na trende letošnjega in preteklih let je 
tudi v letu 2006 cilj hitrejša rast prenočitev gostov in realizacije na tujih trgih, od katerih so ključni 
Italija, Hrvaška in države bivše Jugoslavije, Avstrija, Nemčija s Švico in Nizozemsko. 
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Aktivno bomo izvajali marketinške aktivnosti tudi na trgih bivše SZ, v Skandinaviji, v Vel. Britaniji in 
dodatno v povezavi z italijanskim trgom tudi v Franciji. 

 
Aktivnosti na posameznih tržiščih bodo ciljno usmerjene z analizo posameznega trga (določitvijo 
njegovega potenciala in ciljnih skupin), analizo prisotne konkurence, ugotavljanjem konkurenčnih 
prednosti Term Čatež in priložnosti, katere nam ponuja vsak posamezni trg. 
 
Upoštevaje izkušnje prodaje v preteklem obdobju ter ob upoštevanju trendov in specifičnosti vsakega 
posameznega trga, bomo na vsakem trgu nadaljevali z iskanjem najučinkovitejšega dostopa do 
posameznih ciljnih skupin gostov, z določitvijo prodajnih poti, s strategijo tržnega komuniciranja, z 
definiranjem cen in produktov za posamezne ciljne skupine gostov in opredelitvijo natančnih 
vsebinskih aktivnosti za vsak trg v teku leta . 

 
Predvsem na oddaljenih trgih se bomo vključevali v promocijske aktivnosti Slovenske turistične 
organizacije, oblikovali skupne tržne nastope preko Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč in 
sodelovali z domačimi in tujimi turističnimi posredniki, prisotnimi na teh trgih. 

 
Izjemno pomembno ostaja področje spremljanja zadovoljstva gostov in s tem ocena ponujenih in 
prodanih storitev Term Čatež skozi oči gostov. 
 
V povezavi z navedenim se bomo trudili za povečanje deleža stalnih gostov. 
 
Posebno pozornost bomo tudi v letu 2006 namenjali spletnim stranem Term Čatež, preko katerih smo 
vzpostavili sistem »on line rezervacij«. Spletne strani Term Čatež, ki so danes na spletu v osmih 
svetovnih jezikih (slovenski, hrvaški, angleški, nemški, italijanski, francoski, ruski in španski) so zelo 
pomembno komunikacijsko orodje na vseh trgih . Iz tega razloga so trenutno v pripravi tudi spletne 
strani v nizozemskem jeziku. 
 
Glede na nove vsebine in produkte Term Čatež ter povečane nastanitvene kapacitete bomo prenovili 
nekatere obstoječe promocijske materiale s ciljem približanja ponudbe Term Čatež širšemu krogu 
potencialnih kupcev in učinkovitejši promociji in prodaji naših storitev na vseh tržiščih. 
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2.4.6 Predstavitev najpomembnejših produktov 
 
Predstavitev najpomembnejših produktov 
 
Terme Čatež na treh lokacijah - v Čatežu, na Mokricah in v Kopru ponujajo 
gostom možnost izbire kvalitetnega počitniškega aranžmaja tako na morju, 
na slovenski obali, v zdravilišču in turističnem središču na celini z izbiro 
nastanitve v šestih hotelih kategorije 3* in 4* s 1500 posteljami, v prijetnih 
počitniških apartmajih (400 objektov), kot tudi v kampu (450 mest za 
kampiranje). Pestrost in veliko število turističnih produktov uvršča Terme 
Čatež med najprivlačnejše turistične destinacije v Evropi.  
 
Rdeča nit ponudbe Term Čatež so termalna voda in vodni programi, s 
katerimi smo idealna počitniška destinacija, idealna za počitnikovanje 365 
dni v letu. Pri uvajanju novih produktov skušamo ostati korak pred ostalimi 
turističnimi podjetji in še naprej utrjevati pozicijo 'market leader-ja' na 
področju vodnih programov in ponudbe aktivnega preživljanja prostega 
časa. 
 
V ponudbi Term Čatež se prepletajo in dopolnjujejo : 

• nastanitveni objekti / hoteli, apartmaji, kamp/ 
• gostinski lokali 
• vodni programi 
• zdravstveni (kurativni in preventivni) programi 
• wellness ponudba 
• kongresni centri 
• športno-rekreativna ponudba 
• zabavni večerni programi s Casinojem v Čatežu 
• marina 
• Delikatesine restavracije »La Storia« 

 
Namestitvene kapacitete: 
 

- hotel TERME**** - 149 sob 
- hotel TOPLICE*** - 139 sob 
- hotel ČATEŽ *** - 186 sob 
- hotel GOLF GRAD MOKRICE**** - 29 sob v gradu, 8 golf 

suit in 11 sob v depandansi 
- APARTMAJI *** - 56 enot  
- kamp – 450 enot 
- hotel KOPER ***- 65 sob 
- Hotel ŽUSTERNA*** - 117 sob in 13 paviljonov 
- Marina Portorož – 20 sob 

 
Vodni programi: 
 
s ponudbo Termalne riviere, ki je danes največji tovrstni termalni vodni park 
v tem delu Evrope in katero predstavlja kompleks zunanjih in notranjih 
bazenov s cca 12.000 kv. termalnih vodnih površin, so Terme Čatež postale 
izjemno privlačna počitniška destinacija. 
 
Poletno Termalno riviero predstavlja 10.000 kv. metrov zunanjih 
termalnih vodnih površin z 10 bazeni in številnim vodnimi atrakcijami: 
gusarski otok, otroški vodni park z igrali, 450 m dolga počasna reka, 
olimpijski bazen, bazen z valovi, vodne drče, whirlpooli, slapovi, tobogani, 
umetno jezero in vrsta gostinskih lokalov z zelo raznoliko in pestro 
ponudbo. 
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Zimska Termalna riviera ponuja pod dvema atraktivnima kupolama 
1.800 kv. metrov notranjih termalnih vodnih površin : bazen nepravilnih 
oblik z whirlpooli, slapovi, hitro reko, tobogane, drevo doživetja, bazen z 
valovi, otroški bazen, tolmun. 
 
Poleg obilice naštetih atraktivnih vsebin poskrbijo za dodatno pestrost 
dogajanja in prijetno razpoloženje mlajših obiskovalcev in mladih po srcu 
animatorji s svojim programom. 
 
Aquapark Žusterna je v hotelu Žusterna v Kopru s 1200 m2 bazenskih 
površin največji vodni park na obali. 
 
 
Zdravstvo in wellness: 
v wellness centrih v Čatežu in Kopru goste razvajamo v edinstvenih rimsko 
– irskih kopelih, ponujamo enajst različnih vrst masaž in vrsto programov 
dobrega počutja. Novi Spa & wellness ponuja predvsem individualne 
programe s področja nege telesa in obraza ter ekskluzivne, za ta center 
zasnovane programe. Atraktiven del ponudbe je tudi Savna park z 8 
različnimi vrstami savn, ohlajevalnimi bazeni, solariji in teraso za sončenje. 
 
Termalna voda je rdeča nit razvoja in naravno zdravilno sredstvo, na 
katerem temelji celotna zdraviliška dejavnost Term Čatež. 
Visoko usposobljeno zdravstveno osebje uporablja pri svojem delu poleg 
dolgoletnih izkušenj in znanja tudi najsodobnejšo opremo in pripomočke. 
Terapije potekajo v največji meri individualno, saj smo prepričani, da lahko 
le tako dosežemo optimalen rezultat rehabilitacije. 
Zdravstveni center deluje v okrilju hotela Čatež, katerega del je zgrajen 
brez arhitektonskih ovir, ima negovalni oddelek in 24-urni medicinski 
nadzor. V centru so trije bazeni, dva notranja in zunanji, ki se med seboj 
razlikujejo po temperaturi vode in omogočajo vadbo ter sprostitev tako 
revmatikom kot tudi pacientom s športnimi ali nevrološkimi poškodbami in 
boleznimi. 
V Termah Čatež smo prvi v Sloveniji začeli razvijati preventivne programe 
za ohranjanje in krepitev zdravja, pri katerih nudimo udeležencem široko 
paleto rekreativnih in sprostitvenih aktivnosti. 
 
 
Poslovni centri 
Terme Čatež so danes eden največjih ponudnikov kongresnih zmogljivosti v 
Sloveniji. V sodobno opremljenih konferenčnih dvoranah v Čatežu, na 
Mokricah in v Kopru lahko sprejmemo do 1000 udeležencev poslovnih in 
družabnih dogodkov. 
 
 
Šport in rekreacija 
Imamo enega najatraktivnejših in najzahtevnejših golf igrišč v Sloveniji z 18 
igralnimi polji, športno ponudbo pa zaokrožuje Športni center v hotelu 
Toplice s 6 zunanjimi in notranjim igriščem za tenis, igrišče za squash, 
bowling, namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, mini golf, čolnarjenje 
na umetnem jezeru in več fitnes dvoran. 
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2.4.7 Kakovost in zadovoljstvo gostov 
 
Največji poudarek trženjskega delovanja je bil v letu 2005 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. Pri skrbi za zdravje in 
dobro počutje gostov je najpomembnejša varnost izdelkov, kjer je preko nadzora HACCP vzpostavljen 
notranji nadzor nad živili. 
 
 

2.5 ANALIZA POSLOVANJA 
 
2.5.1 Izkaz poslovnega izida 
 
Skupina prihodkov iz prodaje se je v letu 2005 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta 
povečala za 3,6%. Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Poudariti je 
potrebno, da dosegamo tudi izredno rast tujega trga, saj se je število tujih prenočitev povečalo za 
18,4%, delež tujcev v strukturi prenočitev pa znaša že 33,1%.Poslovni izid (čisti dobiček) je v letu 
2005 za 9,75% višji kot je bil v letu 2004. Neugodne vremenske razmere in posledično neugodna 
turistična gibanja v Sloveniji so vplivale na zmanjšanje predvsem enodnevnih obiskovalcev, kar se je 
odrazilo na zmanjšanju števila kopalcev za 2,3%.  
 
Vremenske razmere in delno tudi konkurenca na področju vodnih programov, so se negativno odrazili 
na število dnevnih obiskovalcev, saj se je število enodnevnih kopalcev zmanjšalo za 10,15%, na 
poletni Termalni rivieri celo za 22%, s tem pa je prišlo tudi do izpada prihodkov in čistega dobička. 
Gradnja novega hotelskega kompleksa je moteče vplivala na obiskovalce zdravilišča, predvsem na tiste 
z zdravstvenimi težavami. Ne glede na to dejstvo, je ostalo število hotelskih prenočitev na enakem 
številu kot leto prej. Investicija je neposredno zaradi motečih učinkov vplivala na zmanjšanje 
prihodkov v zdravstvu in hotelu Zdravilišče. Primerjalno s planom je število prenočitev nižje za 4,7%, 
število enodnevnih kopalcev pa za 17,3%. 
 
Terme Čatež d.d. so v letu 2005 realizirale skupno 5,5 milijard tolarjev skupnih prihodkov (za 2,9% 
več kot v preteklem letu). Na nižjo rast prihodkov od planirane je vplivalo motenje poslovanja zaradi 
nove naložbe, zasedenost kapacitet in padec fizičnih kazalnikov. Družba je realizirala za 4,5% manj 
poslovnih prihodkov od planiranih in za 0,2% več bruto dobička od planiranega. Inflacija v Republiki 
Sloveniji je v letu 2005 znašala 2,3%. 
 
Iz naslova odstotka lastništva v hčerinskih družbah mora družba na podlagi kapitalske metode 
vrednotenja naložb in spremenjenih računovodskih usmeritev v letu 2005, v svojih poslovnih knjigah 
izkazati pripadajoči del dobička odvisnih družb v postavki drugi prevrednotovalni popravki kapitala. Ta 
znaša 688.635 tisoč SIT. 
 
Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju leta 2005 realizirala: 

• 5.531.148 tisoč SIT prihodkov in 
• čisti dobiček v višini 728.138 tisoč SIT. 

 
Čisti dobiček in amortizacija družbe v letu 2005 znašata 1.542.751 tisoč SIT , kar pomeni 29% v 
strukturi prihodkov iz poslovanja in zadosten potencial za realizacijo začrtanih investicijskih projektov. 
 
Poslovni načrt za leto 2005 pri količinskih pokazateljih ni dosežen, je pa finančno dosežen, če 
primerjamo čisti poslovni izid. Tako so realizirani poslovni prihodki sicer manjši od načrtovanih (vendar 
so nad stopnjo inflacije), čisti dobiček pa je višji za 0,3% od načrtovanega. 
 
Doseženi rezultati nam dajejo optimizem v pričakovanju poslovnega izida v letu 2006. 
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 STRUKTURA PRIHODKOV v letu 2005
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Graf 10: Struktura prihodkov v letu 2005 
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Graf 11: Primerjava gibanja prihodkov 

 

Prihodki iz prodaje storitev imajo še vedno prevladujoč vpliv. V letu 2005 so ti predstavljali 94% vseh prihodkov 
družbe. Prihodki od prodaje blaga na drobno dosegajo 4% vseh prihodkov, prihodki od financiranja pa 2% vseh 
prihodkov. V Termah Čatež d.d. je bilo v letu 2005 33% tujih gostov, ki so ustvarili devizni priliv, z 
narodnogospodarskega vidika pa zelo pozitivno vplivali na rast gospodarskih kazalnikov. 
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Graf 12: Struktura odhodkov v letu 2005 

 

Stroški blaga, materiala in storitev imajo 
prevladujoč delež v strukturi odhodkov, saj 
predstavljajo 41% vseh odhodkov. Zelo 
pomemben je tudi delež stroškov dela, ki 
predstavljajo 35% vseh stroškov. V letu 
2005 je zaznan premik odhodkov za 
storitve, ki so bile prej opravljane s strani 
zunanjih izvajalcev, iz stroškov storitev v 
stroške dela. Odpisi vrednosti 
(amortizacija) predstavljajo 18% vseh 
stroškov, finančni odhodki pa 4%. 
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2.5.2 Bilanca stanja 
 
Vrednost sredstev družbe na dan 31.12.2005 znaša 27.339.931 tisoč SIT. Stalna sredstva prevladujejo 
z deležem 95,5%, gibljiva sredstva pa z deležem 4,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 13: Struktura sredstev 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 14: Struktura sredstev 
 

Odnos kapital:obveznosti znaša v letu 2005  71,2:28,8 v korist kapitala. V strukturni delež obveznosti 
so vključene tudi rezervacije. Vrednost sredstev je v letu 2005 porasla primerjalno z letom poprej za 
15,8%, vrednost kapitala pa za 4,7%. Na rast sredstev so vplivale nove investicije, ki so bile 
financirane z lastnimi sredstvi, s sredstvi kreditov in v višini 40% z nepovratnimi sredstvi evropskih 
strukturnih skladov. Zaradi financiranja investicij v Čatežu in Termah Ilidža, kjer so se Terme Čatež 
pojavile kot kreditodajalec, so porasle obveznosti družbe za 42% ali za 2.069.648 tisoč SIT. 
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Graf 15: Struktura virov sredstev v letu 2005 
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Graf 16: Struktura virov sredstev v letu 2005 
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Graf 17: Prikaz gibanja vrednosti sredstev po letih 
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Graf 18: Gibanje vrednosti kapitala po letih 
 
 
Rast družbe je osnovni cilj družbe, na podlagi česar je ob dobrem poslovanju zagotovljeno tudi 
večanje kapitala. Sredstva družbe so v letu 2005 porasla za 15,8%, povprečna stopnja rasti sredstev 
od leta 1993 znaša 14,9% letno. 
 
2.5.3 Izkaz gibanja kapitala in izkaz finančnega izida 
 
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. V letu 2005 je 
družba izplačala dividende za leto 2004 v višini 1.050 SIT po delnici, ter izplačala nagrade upravi in 
nadzornem svetu, kar zmanjšuje vrednost kapitala. Doseženi čisti dobiček družbe (728.138 tisoč SIT) 
in povečanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala za dobičke odvisnih družb (688.635 tisoč 
SIT) pa povečujeta vrednost kapitala. 
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2.5.4 Ključni kazalniki 
v tisoč SIT  31.12.2005 31.12.2004Indeks 
Osnovni kazalniki:     R05/R04 
Poslovni prihodki 5.404.141 5.266.139 102,62
Prihodki od prodaje 5.353.404 5.165.765 103,63
Skupni prihodki  5.531.148 5.375.152 102,90
Vsa sredstva 27.339.931 23.618.374 115,76
Finančne in poslovne obveznosti 6.989.556 4.919.908 142,07
Lastniški kapital 19.475.483 18.609.721 104,65
Dobiček iz poslovanja 859.064 1.013.126 84,79
Dobiček iz poslovanja+amortizacija 1.673.677 1.788.095 93,60
Kosmati denarni tok / čisti prihodki od prodaje 45,89% 34,51% 132,98
Čisti dobiček 728.138 663.423 109,75
Amortizacija 814.613 774.969 105,12
Čisti dobiček+amortizacija 1.542.751 1.438.392 107,26
Čista donosnost sredstev 3,32% 3,77% 87,86
Dobičkonosnost kapitala 4,28% 4,11% 104,17
Dobiček iz poslovanja + amortizacija v prodaji 30,97% 33,95% 91,21
Čista dobičkonosnost prihodkov 13,60% 12,84% 105,91
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji 28,55% 27,31% 104,52
Koeficient obračanja sredstev 19,58 21,87 89,53
Koeficient obračanja zalog 0,03 0,02 151,45
Koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih terjatev 0,13 0,08 159,76
Finančne in poslovne obveznosti/sredstva 25,57% 20,83% 122,73
Finančni vzvod 1,40 1,27 110,61
Donos na tržno vredn.delnice (%) 3,58% 2,85% 125,54
Dobiček iz poslovanja na delnico SIT 1.436,76 SIT 1.694,43 84,79
Čisti dobiček  na delnico SIT 1.217,79 SIT 1.109,56 109,75
Čisti dobiček + amortiz. na delnico SIT 2.580,21 SIT 2.405,68 107,26
   PER (Price Earnings) 27,93 35,06 79,66
Tržna vrednost delnice na dan 31.12. SIT 34.007,25 SIT 38.897,35 87,43
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. SIT 32.572,27 SIT 31.124,31 104,65
Tržna kapitalizacija 20.333.479 23.257.348 87,43
Število delnic 597.916 597.916 100,00

Tabela 4: Ključni kazalniki poslovanja 
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v tisoč SIT  31.12.2005 31.12.04 Indeks 
Ostali kazalniki     R05/R04 
Kazalniki financiranja       
Stopnja lastniškosti financiranja 0,71 0,79 90,41
Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,83 0,88 95,24
Stopnja dolžniškosti financiranja 0,26 0,21 122,73
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 0,87 0,90 96,89
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,12 1,21 92,43
Kazalniki investiranja       
Stopnja osnovnosti investiranja 0,63 0,65 97,81
Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,95 0,97 98,33
Kazalniki obračanja       
Dnevi vezave terjatev iz poslovanja 45,38 28,18 161,00
Dnevi vezave zalog 9,36 6,18 151,45
Kazalniki plačilne sposobnosti       
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,09 0,06 159,29
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,24 0,20 121,77
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih sredstev 0,27 0,23 118,36
Kazalniki gospodarnosti       
Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,19 1,24 96,03
Koeficient celotne gospodarnosti 1,15 1,14 100,95
Koeficient dobičkovnosti poslovnih prihodkov 0,16 0,19 82,63
Kazalniki dobičkonosnosti       
Stopnja čiste dobičkonosnosti kapitala 0,03884 0,03697 105,07

Tabela 5: Ključni kazalniki poslovanja 

 
 

2.6 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA 
 
Terme Čatež d.d. so eden pomembnejših zaposlovalcev v Posavju, Kopru in v letu 2005 tudi v 
Sarajevu. Zaposlujemo različne poklicne profile, in sicer kvalificirane kadre (kuharji, natakarji, maserji, 
peki, slaščičarji,…) ter kadre z višjo ali visoko izobrazbo s področja zdravstva in tehničnih poklicev.  
Zaposlujemo tudi veliko število visoko izobraženega družboslovnega kadra, ki je na voljo v domačem 
okolju in na ta način neposredno rešujemo zaposlitveno problematiko le teh v regijah, kjer delujemo. 
 
Kadrovska in izobrazbena struktura zaposlenih 
Ob koncu leta 2005 je bilo v Termah Čatež d. d. 411 zaposlenih, od tega 292 žensk in 119 moških.  
 
 

Zaposleni v Termah Čatež d. d.
 po spolu na dan 31. 12. 2005
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Graf 19: Zaposleni v Termah Čatež po spolu 
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V skupini Terme Čatež d. d. pa je bilo na dan 31.12.2005 skupaj zaposlenih 572, 
in sicer: 

• Terme Čatež d.d.: 411  
• Marina Portorož d. d.: 78 
• Turistično podjetje Portorož d. d.: 1 
• Delikatesa d. d. Ljubljana:54 
• Terme Ilidža d. o. o. Sarajevo: 28 

 
V letu 2005 smo na novo zaposlili 99 oseb, glavni razlogi so bili sezonsko delo, nadomestne zaposlitve 
(bolniške, porodniške) ter odprtje hotela Čatež in Wellness centra. V letu 2005 je odšlo iz Term Čatež 
d.d. 50 oseb, predvsem zaradi zaključka sezonskega dela. 
Na dan 31.12.2004 je bilo v Termah Čatež d.d. zaposlenih 371 delavcev, stanje na dan 31.12.2005 pa 
je 411 zaposlenih, kar pomeni, da smo v letu 2005 v primerjavi z minulim letom dejansko število 
zaposlenih povečali za 40 oseb. 
 
 
 
Izobrazbena struktura na dan 31.12.2005  
 

Stopnja Opis 31.12.05  31.12.04  Indeks 
    Struktura Odstotek Struktura Odstotek R05/R04 
I. NK (osnovna šola) 63 15% 42 11% 150
II. PK (priučen, z osnovno šolo) 28 7% 39 11% 72
III. NŠ (osnovna šola in tečaj) 11 3% 22 6% 50
IV. KV (kuhar, natakar…) 138 34% 120 32% 115
V. Srednja šola (tehniki) 113 27% 97 26% 116
VI. Višja šola 16 4% 16 4% 100
VII. Visoka šola 42 10% 35 9% 120
SKUPAJ   411 100% 371 100% 111

Tabela 6: Izobrazbena struktura 

 
Iz tabele je razvidno, da se je število zaposlenih povečalo za 11%. Glede na nove kapacitete, ki smo 
jih pridobili z odprtjem Hotela Čatež in Wellness centra, se je povečalo predvsem število zaposlenih od 
I. do IV. stopnje izobrazbe. 
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Graf 20: Izobrazbena struktura zaposlenih 
 
Povprečna starost zaposlenih v Termah Čatež d.d. je 39,6 let, najstarejši delavec ima 61 let, naši 
najmlajši zaposleni pa so vajenci, ki imajo 16 oz. 17 let. 
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Odsotnost dela 
 
Seštevek bolniških odsotnosti za leto 2005 znaša 34.364 ur. V primerjavi z letom 2004 se je število ur 
bolniških odsotnosti zmanjšalo za 14.905 ur. 
 

Leto 
Število  
zaposlenih 

Zahtevano 
št.    
oddelanih ur

Povp. št. 
zahtevanih           
ur na osebo 

Skupno št. 
ur 
bolniške 

Št. ur bolniške      
na zaposlenega 

2004 371 777.616 2.096 49.269 133
2005 411 854.880 2.080 34.364 84

Razlika 05/04 40 77.264 -16 -14.905 -49

Tabela 7: Odsotnost od dela 

 
V letu 2005 je bil uveden tudi dodatek k plači v višini 8.000 SIT, ki ga mesečno prejme vsak zaposleni 
delavec, ki ni bil v tem mesecu v bolniškem staležu. 
 
Izobraževanje in napredovanje 
Vsem zaposlenim nudimo stabilno zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, napredovanje in osebnostni 
razvoj. 
 
Pomembno je izpostaviti, da zaposlenim omogočamo horizontalno in vertikalno napredovanje, kar je 
odvisno od izobrazbe in delovne prizadevnosti posameznika ter organizacijskih potreb za nemoteno in 
kvalitetno delo. 
 
Zaposlenim v Termah Čatež d.d. s funkcionalnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje potrebnih 
znanj. V letu 2005 je bila največja pozornost namenjena izobraževanju oseb, ki neposredno 
komunicirajo s strankami in novo zaposlenim kadrom. 
 
Izvedli smo večje število internih jezikovnih izobraževanj, v katere so se lahko vključili vsi zaposleni. 
Izvajali smo tečaje iz italijanskega, nemškega in ruskega jezika, vsakega v obsegu 40 ur. 
 
Usposabljanje delavcev za novi hotel smo izvedli v sodelovanju z območnim Zavodom za zaposlovanje. 
Za izbrane kandidate smo po lastno izdelanem programu, pod vodstvom strokovnega in izkušenega 
kadra, izpeljali ustrezne programe usposabljanja, vsakega v obsegu cca 130 ur. 
 
Na različna usposabljanja in izobraževanja smo v minulem letu napotili tudi večje število zaposlenih in 
sicer za pridobitev specialističnih znanj za posamezna področja.  
 
Komunikacija s kadri ter uvajanje sistema motivacije sta ključni orodji za doseganje boljših poslovnih 
rezultatov. Vlaganja v znanja oziroma izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih so postala ključni 
elementi za doseganje večje kakovosti storitev in s tem zadovoljstva tako zaposlenih kot gostov. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
V prostovoljno dodatno pokojninsko dodatno zavarovanje je bilo vključenih 74% zaposlenih.  
 
Letni razgovori 
V družbi Terme Čatež d. d. so že vrsto let uveljavljeni menedžerski letni razgovori. Od leta 2004 
uvajamo letne razgovore za vse zaposlene v družbi s katerimi želimo doseči zadovoljstvo in interese 
vseh naših delavcev, na podlagi katerih bi jim omogočili različna izpopolnjevanja in izobraževanja.  
 
Skrb za varnost in zdravje pri delu 
Skrb za varnost in zdravje pri delu je pomembno načelo poslovanja družbe Terme Čatež d.d. 
Preko ohranjanja zdravja in delovne zmožnosti lahko vplivamo na uspešnost poslovanja, zato smo v 
minulem letu tudi za vse zaposlene v Termah Čatež d.d. opravili obdobne zdravniške preglede in 
menedžerske preglede za naše vodilne kadre. 
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S sistematičnim izvajanjem izobraževanja iz varstva pri delu smo v letu 2005 uspešno zmanjšali 
pogostost poškodb pri delu - v primerjavi s prejšnjim letom se je število poškodb zmanjšalo za 64 %. 
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Graf 21: Poškodbe pri delu 

 
Uspeh podjetja je odvisen od znanja, ustvarjalnosti in odgovornosti vsakega zaposlenega. Tudi v 
prihodnje se bomo načrtno trudili ustvariti okolje, ki spodbuja strokovno in osebnostno rast naših 
zaposlenih. 
 
 

2.7 INFORMATIKA 
 
 
V letu 2005 smo vgradili elektronske ključavnice na vseh hotelih. Na hotelskem informacijskem 
sistemu ROS smo uvedli opcijo avtomatskega programiranja elektronskih kartic, ki omogočajo vstop v 
hotelsko sobo in na bazen, z vsemi potrebnimi omejitvami. 
 
Računalniško mrežo sistema Čatež (VPN) smo razširili na novo lokacijo Terme Ilidža. Dostop do te 
lokacije je omogočen preko brezžičnega omrežja (WLAN) bosanskega internetnega ponudnika 
Interpronet. Na mrežo smo priključili tri nove gostinske blagajne, dve bazenski blagajni ter dva 
pisarniška računalnika z elektronsko pošto. Promet blagajn se dnevno beleži na Navision strežniku v 
Čatežu. Prav tako je omogočen pristop računovodskemu podjetju Indok iz Sarajeva do Navision 
strežnika v Čatežu. 
 
Za nami je prvo leto uspešnega delovanja internetnih rezervacij s plačilom s kreditno kartico. Ker je 
sistem deloval stabilno, ga nameravamo v prihodnjem letu bolj intenzivno oglaševati. 
 
Prehod na novo Navision bazo je pokazal predvidene rezultate, tako je sedaj delovna velikost baze 
18Gb in omogoča delo brez večjih sprememb še vsaj naslednji dve leti. Baza 2004 je zasedala 50Gb 
diskovnega prostora in je zelo upočasnila delovanje sistema. 
 

2.8 DOBAVITELJI IN KUPCI 
 
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 pogoja pri izbiri dobaviteljev.  
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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. Dobavitelj ima 
zagotovljene letne količine naročil, kupec pa jamstvo, da bo naročene izdelke dobil pravočasno in v 
ustrezni kakovosti.  
 
Blagovna znamka Terme Čatež je prepoznavna tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem na področju 
držav balkanskega polotoka in držav, ki mejijo z nami. Komunikacija s kupci se vrši preko medijev, v 
zadnjem času pa vse več preko spletnih strani. Zadovoljstvo kupcev in skrb za kupca je ena od 
temeljnih usmeritev družbe. Merjenje zadovoljstva vršimo s pomočjo anket in na podlagi ostalih 
informacij ter tedensko izvajamo ukrepe za izboljšanje kakovosti in izpopolnjevanje ponudbe. 
 
 

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. Družba ima urejeno področje prečiščevanja 
odpadnih vod, kar ji daje prednost pred ostalimi v regiji. 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. 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. 
 
Pomoč družbeno potrebnim dejavnostim rešujemo v obliki sponzorstva in donatorstva. Na ta način 
omogočamo preživetje določenim kulturnim in športnim zanesenjakom in dejavnostim. Prispevki so 
namenjeni tudi izvajanju določenih kulturnih in športnih dogodkov. 
 
S povezovanjem z okoljem pomagamo ohranjati, razvijati in vzpodbujati vse tiste prvine, ki so ključne 
za kakovost življenja porabnikov 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.  
 
Informacijska tehnologija in programska oprema omogočata tekoč in strokoven nadzor nad funkcijami 
v podjetju. Informacijska tehnologija je opremljena s zaščitnimi funkcijami pred vdorom tujega 
operaterja v sistem. 
 
V primeru izgube ali spremembe plačilnih in cenovnih pogojev dobavitelja imamo v vsakem trenutku 
možnost spremembe dobavitelja, ki je pripravljen sodelovati pod enakimi pogoji kot prejšnji. 
Navedene aktivnosti in ukrepi po oceni vodstva v ustrezni meri zagotavljajo primerno omejevanje 
tveganj delovanja, ki jim je izpostavljena družba.  
 
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 15%. 
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Tveganje zaradi vpliva konkurence in pojava novih storitev na trgu sicer obstaja, vendar ni pretirano, 
saj je družba po ponudbi storitev še vedno vodilna v panogi. Dampinške cene sicer kratkoročno lahko 
vplivajo na poslovanje, ne morejo ga pa ogroziti. 
 
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 nismo ugotovili 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. Prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb bo opravljeno ob prehodu na MSRP. 
 
S primerjavo med pošteno tržno vrednostjo premoženja in tisto, ki je izkazana v poslovnih knjigah, 
zagotavljamo nadzor nad likvidnostnim tveganjem podjetja. Vrednotenje vršimo po nabavni vrednosti. 
Prevrednotenja navzgor praviloma ne opravljamo, razen v izjemnih primerih velikega odstopanja. 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, katerih pričakovani donosi so najmanj takšni kot se 
sedaj dosegajo v Čatežu. Pogoj za sprejem naložbene odločitve je zagotavljanje zahtevanega donosa 
na podlagi naložbene študije. Posebna pozornost je namenjena varovanju naravne in kulturne 
dediščine oziroma okoljevarstveni dejavnosti, ki je tudi sestavni del vsake nove investicije. Urejanje 
okolja, ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadkov,…) ter racionalna raba energije so naši temeljni 
cilji delovanja. 
 
 
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.  
 
2.10.4.1 Valutno tveganje 
Izpostavljenost tolarja v primerjavi z evrom je z vstopom Slovenije v ERM2 skoraj odpravljena, v Bosni 
pa trenutno obstaja stabilna vezava KM na EUR. Glede na dejstvo, da so obveznosti družbe in skupine 
v tolarjih in EUR, je izpostavljenost valutnemu tveganju zelo nizka. Valutno tveganje zmanjšuje tudi 
dejstvo, da imamo v hotelih nekaj več kot 50% tujih gostov, plačila storitev pa se vršijo v 90% v EUR.  
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2.10.4.2 Obrestno tveganje 
Obrestno tveganje izvira iz možnosti povišanja obrestne mere pri dolgoročno prejetih kreditih in je 
odvisno od gibanja obrestne mere EURIBOR na bančnem trgu. Družba ima gibljivo obrestno mero pri 
sklenjenih dolgoročnih kreditih (razmišljanje o prehodu na fiksno obrestno mero), pri kratkoročnih 
virih pa je dogovorjena fiksna obrestna mera. Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi viri je 
usklajeno. Družba na podlagi A bonitete pri poslovnih bankah dosega najnižje obrestne mere.  
 
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 ter tržnosti premoženja. Kapital predstavlja 71% vseh 
virov sredstev družbe. 

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. 
 
Poleg sistematičnih ter običajnih tržnih in likvidnostnih tveganjih, ki so značilna za vse vrednostne 
papirje na Ljubljanski borzi, po našem najboljšem vedenju ne obstajajo za delnico Term Čatež d.d. 
nikakršna dodatna specifična tržna in likvidnostna tveganja, ki bi bistveno vplivala na spremembo 
vrednosti delnice. 
 
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je nizka, saj prodajne cene sledijo spremembi vhodnih stroškov. 
 
Tveganje zastaranja, uničenja ali drugačnega zmanjšanja vrednosti poslovnih sredstev je nizko, ker so 
vsa pomembna sredstva primerno zavarovana. Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev 
znaša 27%. 
 
Tveganja kot so vojna nevarnost, politični dogodki praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe, razen 
v primeru, da bi se vojna ali nevarnost terorističnih napadov vršila v neposredni bližini. Ocena je, da 
regija v kateri delujemo in poslujemo, trenutno ni izpostavljena temu riziku. 
 
Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij, ki se razmnožujejo v vodi ali 
so hitro prenosljivi iz človeka na človeka. Ptičja gripa je ena od nevarnosti, ki bi v primeru epidemije 
večjih razsežnosti lahko negativno vplivala 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. Vsa tveganja navedena v tem in prejšnjem odstavku niso zavarovana. 
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2.11 LASTNIŠKA STRUKTURA IN KAPITALSKE NALOŽBE 

 

 

Tabela 8: Lastniška struktura delničarjev 

 
Pri pregledu lastniške strukture ugotavljamo, da se je delež DZS d.d. zmanjšal z 19,28 odstotnega 
lastniškega deleža na 10,13 odstotni lastniški delež, delež Maksime Ljubljana se je zmanjšal z 11,02 
odstotnega lastniškega deleža na 9,88 odstotni lastniški delež, I.J. storitve in I.J. nasveti iz Ljubljane 
pa sta pridobili 4,64 odstotni lastniški delež in 4,52 odstotni lastniški delež. Pri ostalih večjih delničarjih 
ni bistvenih strukturnih sprememb v lastništvu. 
 
 

2.12  PODATKI O DELNICI 
 
Konec decembra 2005 je bilo v delniško knjigo pri KDD vpisanih 1.531 delničarjev. Družba ima izdanih 
597.916 navadnih imenskih delnic istega razreda z nominalno vrednostjo 6.000,00 SIT vsaka. Vse 
delnice kotirajo na ljubljanski borzi pod oznako TCRG. Terme Čatež d.d. nimajo v delniški knjigi 
vpisanih lastnih delnic.  
 
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. 

 
Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo 
lastnih delnic in jih tudi na dan 31.12.2005 nima v zastavi. 
 
Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.12.2005 znašala 
34.007,25 SIT, tržna cena delnice na dan 31.12.2004 pa je znašala 38.897,35 SIT.  
 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2005 je izračunana iz razmerja med višino kapitala in 
številom izdanih delnic in znaša 32.572,27 SIT (4,7% več kot leta 2004). Knjigovodska vrednost 
delnice na dan 31.12.2004 je znašala 31.124,31 SIT.  
 
Čisti dobiček na delnico Term Čatež d.d. je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim 
izidom obračunskega obdobja (števec) in številom izdanih delnic (imenovalec) in znaša 1.217,79 SIT 
(preteklo leto 1.109,56 SIT) in je za 9,75% višji od čistega dobička na delnico iz leta 2004. 

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE NA DAN 31.12.
31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

Odstotek Število Odstotek Število 

DELNIČAR lastništva delnic lastništva delnic

KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 13,99 83.622 13,99 83.622
DZS, D.D. 10,13 60.556 19,28 115.302
MAKSIMA, DELNIŠKA ID, D.D. 9,88 59.063 11,02 65.887
MARINA PORTOROŽ, D.D. 9,76 58.374 9,76 58.374
TP PORTOROŽ, D.D. 7,11 42.520 7,11 42.520
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, 5,79 34.640 5,79 34.640
I.J. STORITVE 4,64 27.746 0,00 0
KRONA SENIOR ID D.D. 4,60 27.492 4,57 27.320
I.J. NASVETI,DRUŽBA ZA POSLOVN 4,52 27.000 0,00 0
VS TRIGLAV STEBER I 3,63 21.704 3,61 21.612
MEŠANI VZAJEMNI SKLAD MODRA KO 1,46 8.736 1,58 9.432
OSTALI DELNIČARJI 24,50 146.463 23,29 139.207
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Družba Terme Čatež d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega 
kapitala oziroma sklepa o odobrenem kapitalu. 
 
Skladno z določili ZGD o uporabi čistega dobička je uprava družbe namenila 50% ustvarjenega čistega 
dobička v znesku 364.069 tisoč SIT v druge rezerve iz dobička , 50% čistega dobička v znesku 
364.069 tisoč SIT pa ostaja nerazporejeno. Bilančni dobiček družbe za leto 2005 tako znaša 1.266.581 
tisoč SIT. Dokončni predlog delitve čistega dobička in bilančnega dobička bo oblikovan in sprejet 
skupaj s sprejetjem letnega poročila za poslovno leto 2005 na nadzornem svetu družbe skupaj s 
potrditvijo letnega poročila. 
 
Dividendna politika je usmerjena v dolgoročno stabilno politiko izplačevanja dividend v višini najmanj 
30% doseženega čistega dobička družbe. 
 
 
Kapitalske naložbe 
 
Kapitalske naložbe v odvisne družbe na dan 31.12.2005 so sledeče: 
 

Firma in sedež družbe 

Vrsta 
kapitalske 
naložbe 

Delež Term 
Čatež v 
kapitalu 
odvisne 
družbe 

    delež v % 
DELIKATESA d.d., Ljubljana delnice 85,50 
TERME ILIĐA 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 9: Kapitalske naložbe v odvisne družbe 

 
Sprememb pri kapitalskih naložbah primerjalno s stanjem konec leta 2004 v letu 2005 ni.  
 
2.12.1 Tečaj in trgovanje z delnicami 
 
Gibanje tečaja delnice od 01.01. do 31.12.2005 

 

Graf 22: Gibanje tečaja in promet delnice družbe Terme Čatež 

Vir: Ljubljanska borza 
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Tečaj delnice TCRG se je po stanju 31.12. 2005 primerjalno z enakim datumom v letu 2004 zmanjšal 
za 12,6% in sicer z 38.897,35 SIT za delnico na 34.007,25 SIT za delnico. Padec enotnega tečaja je 
bil prisoten tudi pri večini ostalih delnic iz borzne kotacije. 
 
 
v tisoč SIT  31.12.2005 31.12.04 Indeks 
Ključni podatki o delnici     R05/R04 
Število delnic 597.916 597.916 100,00
Nominalna vrednost delnice v SIT 6.000 6.000 100,00
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. SIT 32.572,27 SIT 31.124,31 104,65
Čisti dobiček  na delnico SIT 1.217,79 SIT 1.109,56 109,75
Bruto dividenda na delnico 1.050 1.050 100,00
Bruto dividenda 627.811.800 627.811.800 100,00
Delež dividende v čistem dobičku 86,2215% 94,6322% 91,11
Tržna kapitalizacija 20.333.479 23.257.348 87,43
Tržna vrednost delnice na dan 31.12. SIT 34.007,25 SIT 38.897,35 87,43
Najvišja vrednost delnice v letu  42.798 39.500 108,35
Najnižja vrednost delnice v letu  30.042 28.000 107,29
Število delnic ( brez lastnih delnic v odvisnih družbah) 490.182 490.182 100,00

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.(brez lastnih 
delnic) SIT 34.706,90 SIT 32.940,70 105,36
Čisti dobiček  na delnico (brez lastnih delnic) SIT 1.485,44 SIT 1.353,42 109,75

Tabela 10: Ključni kazalniki poslovanja 

 
 

2.13  NALOŽBE  
 
2.13.1 Naložbe v matični družbi Terme Čatež d.d. 
 
Naložbe so bile namenjene predvsem novosti v ponudbi in večanju kapacitet, 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.  
 
Konec septembra 2004 je bila podpisana pogodba za izgradnjo hotela Zdravilišče II z wellness 
centrom. Hotelski del je predan na razpolago obiskovalcem v mesecu avgustu 2005, naknadno tudi 
hotelske bazenske kapacitete, konec meseca oktobra pa še wellness center. Investicija je 
sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 40%. 
 
Hotelski kompleks hotela Čatež predstavlja v novozgrajenem hotelskem objektu 126 sob in 60 
sob v nekdanjem hotelu Zdravilišče. Nove sobe so klimatizirane, opremljene s TV sprejemnikom, 
telefonom, mini barom, sefom, sušilnikom za lase in internetnim priključkom. Sobe so dvoposteljne, z 
možnostjo nastanitve tretje osebe na dodatnem ležišču. Šestnajst hotelskih suit predstavlja hotelsko 
ponudbo, katere se bodo razveselile predvsem številčnejše družine. 
 
Dodatno ponudbo predstavlja notranji bazen z whirlpoolom in masažnimi ležišči, 
terapevtski bazen ter zunanji bazen nepravilnih oblik s podvodnimi masažami. Temperatura 
vode v bazenih je od 32°C do 36° C. 
 
Največja pridobitev in novost v zdravstveni ponudbi Term Čatež je aparat za izokinetično 
diagnostiko Biodex System 3 Pro, ki predstavlja najsodobnejšo različico aparata, ki ga uporabljajo 
vodilne svetovne rehabilitacijske klinike pa tudi večina ameriških profesionalnih športnih klubov. 
Izokinetična diagnostika se uporablja za merjenje moči sklepov in omogoča oceno funkcionalne 
sposobnosti mišic. Uporablja se za kolenski, kolčni, ramenski, zapestni sklep, za gleženj in hrbtenico. 
V podaljšku obnovljenega zdravstvenega centra smo na površini 650 m2 zgradili in uredili prostore 
wellness centra in celotni kompleks poimenovali s skupnim imenom Spa & Wellness center. 
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Namenjen je tako stacionarnim gostom kot ostalim gostom in enodnevnim obiskovalcem Term Čatež. 
V okviru wellnessa, ki predstavlja novo filozofijo življenja in celovito razumevanje fizičnega, duševnega 
in duhovnega življenja, v Spa & wellness centru ponujamo individualno zasnovane storitve in paketne 
programe, kot so : 

• Beauty storitve – nega obraza, manikura, pedikura, make up; 
• Nega telesa – čiščenje, razstrupljanje, kristaloterapija, aromaterapija, soft pack sistem obloge; 
• Svet masaže in dotika – aromasoul masaže, refleksologija, hot stone masaže; 
• Spa relax območje – finska in turška savna, whirlpooli (prostori so namenjeni parom); 
• Luxory tretmaji - rituali za pare , kot so May spa ritual, body and spirit simphony; 
• Bogati paketni programi – namenjeni celoviti regeneraciji in izboljšanju psihofizičnega stanja 

 
V gradbeni fazi je investicija v ureditev grajskega kompleksa v Mokricah, kjer bodo preurejeni grad in 
grajske kašče. 
 
 
2.13.2 Naložbe v Skupini Terme Čatež 
 
S prvim julijem je odprla vrata Termalna riviera v Ilidži, kjer je zaključena investicija v izgradnjo 
vodnih programov. Vrednost projekta znaša nekaj nad 16 milijoni evrov. Termalna rivijera Ilidža se 
nahaja na 15 hektarjih površin in svojim obiskovalcem ponuja atraktivne vodne programe s 
spremljevalnimi vsebinami na in ob skupno 5.631 m2 termalnih vodnih površin ter vso potrebno 
tehnično opremo in infrastrukturo. 
Termalna rivijera Ilidža d.o.o. je rezultat lastnega znanja, ki so ga Terme Čatež prenesle v novo 
okolje. 
 
Vsebina investicije: 

• Zaprt bazen nepravilnih oblik z vodno površino 1000 m2 in različnimi vodnimi efekti, kot so 
vodni tok, drevo doživetja, whirlpooli, otroški bazen, masažna ležišča, masažne šobe, 
tobogan; 

• Zunanji bazen z valovi na površini 2850 m2 termalnih vodnih površin; 
• Zunanji bazen nepravilnih oblik s 1781 m2 termalnih vodnih površin s tobogani, vodnimi 

igrali, vodno gobo, masažnimi ležišči in whirlpooli. 
 

Ob bazenih ponudba vključuje: 
• veliko zabave za najmlajše na trampolinih in stezi z avtomobilčki, 
• okusno zdravo kuhinjo v različnih restavracijah, 
• tropski vrt z gostinsko ponudbo in 6 trgovskimi lokali 

 
Skupaj z Marino Portorož in Turističnim podjetjem Portorož načrtujemo izgradnjo »Mega centra«, ki bo 
vseboval v začetni fazi izgradnjo 8 apartmajev. Pridobivanje najugodnejšega ponudnika za gradnjo 
apartmajev je v teku. 
 
Koriščenje skupnega naložbenega potencijala (kreditni potencijal skupine, naložbe v delnice podjetij) 
zlasti pa t.i. »know howa« so zadostno zagotovilo delničarjem za rast in internacionalizacijo družbe in 
Skupine Terme Čatež. Večanje vrednosti za delničarje je eden od prvenstvenih ciljev družbe.  
 
 
2.13.3 Raziskave in razvoj 
 
Pri razvoju novih produktov in storitev so nam najbolj pomembne informacije o dejavnostih 
konkurentov ter ponudba 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 
anketiranci. 
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2.14 NAČRTI V LETU 2006  
 
 
Družba Terme Čatež planira v letu 2006 realizirati 6,2 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar 
pomeni 16,7 % več kot znaša ocena za leto 2005, 1,2 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja, kar 
znaša 48% več kot je ocena za leto 2005 in 809 milijonov tolarjev čistega dobička. Število planiranih 
prenočitev znaša 632.666 in je za 8,2% večje kot leta 2005, število planiranih enodnevnih kopalcev pa 
je za 18,9% večje kot leta 2005 in znaša 341.260. 
 
Temeljna področja delovanja v letu 2006 bodo še vedno:  

• področje organizacije in nadzora 
• področje standardizacije poslovanja 
• enoten sistem poslovnega načrtovanja in poročanja za celotno skupino 
• aktivnejša prodaja na tujih trgih 
• dopolnjevanje informacijskega sistema 
• dopolnitev sistema motivacije zaposlenih 
• celovita poslovna integracija s povezanimi družbami v cilju zmanjševanja stroškov 
• izvajanje prodajno-tržnih aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji  
• skrb za okolje na lokacijah družbe  
• širitev dejavnosti izven meja Slovenije 
• večanje prepoznavnosti Term Čatež d.d.  

 
Terme Čatež d.d. nameravajo vložiti v nove investicije cca 1,2 milijarde tolarjev, od večjih pa 
omenjamo: investicijo v dokončno ureditev kompleksa Mokrice, obnovo in razširitev zimske Termalne 
riviere, nove atrakcije na poletni Termalni rivieri, gradnjo in nakupe apartmajev v kampu, prenovo 
restavracije hotela Zdravilišče, posodabljanje informacijske tehnologije in ostala investicijsko 
vzdrževalna dela. 
 
Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 8,9 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov in 
1,5 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja. Najpomembnejša investicija v Skupini je gradnja 
apartmajev v Marini Portorož, katere vrednost bo okoli 1,5 milijarde tolarjev. 
 
Nesporno je, da družba lahko poveča tržni delež samo z novimi naložbami, dvigom kakovosti storitev 
in  prevzemanjem drugih podjetij. Pridobivanje novih gostov (predvsem iz tujih trgov) z 
zagotavljanjem višje kakovosti storitev je eden najpomembnejših ciljev družbe Terme Čatež d.d.. 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. 
 
Nepredvideni dogodki, ki bi lahko vplivali na poslovanje družbe niso predvideni v planu. Od negotovih 
dogodkov je sicer možen vpliv na turistične tokove zaradi morebitnega izbruha pandemije ptičje gripe 
ali večjih nemirov povzročenih s strani terorističnih skupin ali verskih nemirov. 
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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 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 
• ZDDPO-1, UPB1, Ur.l.št.:17/05; 
 

Pri postavkah, kjer računovodski standardi dajo možnost izbire, uporablja družba usmeritve, ki pa so 
opisane v nadaljevanju ter posebej obrazložene. 
 
Računovodski izkazi so izraženi v slovenskih tolarjih in so zaokroženi na tisoč enot. V skupinskih 
računovodskih izkazih je skupina predstavljena kot eno samo podjetje. Skupina Terme Čatež od leta 
2003 okrepitve finančnih naložb v kapital odvisnih družb ne izkazuje več med finančnimi prihodki, 
temveč kot povečanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Sprememba računovodske 
usmeritve ni imela vpliva na konsolidirane računovodske izkaze, ampak samo na finančne izkaze 
matične družbe. 
 
Skupino sestavljajo: matično podjetje in od njega odvisna podjetja, kjer delež v kapitalu 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 2005, 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 vključuje le tista 
sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.  
 
Posamezne računovodske usmeritve 
 
a) Osnovna sredstva in amortizacija 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se vodijo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno 
časovno obračunano amortizacijo. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi družba izkazuje: 
programske pravice in dolgoročno odložene stroške.  
 
Prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (sprememba knjigovodske vrednosti) 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 2005 ni opravljala prevrednotovanja zaradi oslabitve. Neopredmetena dolgoročna 
sredstva se amortizirajo s stopnjo 33% za programske licence. 
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Opredmetena osnovna sredstva  
 
Opredmetena osnovna sredstva se vodijo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno 
časovno obračunano amortizacijo. Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nakupnih 
vrednostih vključujoč vse nevračljive dajatve in vključujoč stroške usposobitve za uporabo, kot so 
stroški dovoza, montaže in drugo. Nove nabave in odtujitve so vključene po nakupnih oziroma 
prodajnih cenah.  
 
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.  
 
Stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti osnovnega sredstva, se izkazujejo kot zmanjšanje 
popravka vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva. S podaljšanjem dobe koristnosti osnovnega 
sredstva je mišljeno podaljšanje prvotno opredeljene dobe, v kateri se opredmeteno sredstvo 
amortizira. Ostali izdatki se pripoznajo kot odhodki tekočega poslovanja, kamor spadajo stroški 
popravil in vzdrževanja, ki so namenjeni obnavljanju ali ohranjanju bodočih gospodarskih koristi.  
 
Družba opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2005 zaradi okrepitve in slabitve ni prevrednotevala. 
 
Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med njegovo čisto prodajno vrednostjo in 
knjigovodsko vrednostjo uvrsti med prevrednotevalne poslovne prihodke oziroma med 
prevrednotevalne poslovne odhodke.  
 
Amortizacija se obračuna »posamično« 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 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. Opredmetena osnovna sredstva, ki so poškodovana zaradi višje sile, se ne amortizirajo v 
obdobju, potrebnem za popravilo.  
Amortizacija se obračuna »posamično« 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.  
 
Kot začetek obračunavanja amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva se upošteva prvi dan 
naslednjega meseca, potem ko se je začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti. Osnovna sredstva v 
izgradnji se ne amortizirajo do prvega dne naslednjega meseca, ko so prenesena v uporabo. 
 
Amortizacija se obračunava enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti sredstev, kar je tudi osnova za 
določitev amortizacijskih stopenj. Uporabljene letne amortizacijske stopnje so naslednje: 

 
Neopredmetena osnovna sredstva  30-33% 
Programska oprema 25 –50% 
Zgradbe 1 – 5% 
Pohištvo in oprema 5 – 33% 
Dolgoletni nasadi 5 – 6,5% 

Tabela 11: Letne amortizacijske stopnje 
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Finančne naložbe 
 
Družba med dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami (ločena evidenca) evidentira naložbe 
v dolgove in kapital, ki so vrednotene po nabavni vrednosti. 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 (izgube) odvisnih podjetij, 
ki pripada obvladujočemu podjetju. Pripadajoči čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta v letu 
2004 in 2005 se ne izkazujeta kot povečanje finančnih prihodkov ali finančnih odhodkov, ampak skozi 
povečanje (zmanjšanje) posebnih prevrednotevalnih popravkov kapitala. Vrednotenje je usklajeno s 
spremembami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter s sodobnimi, mednarodno 
priznanimi strokovnimi rešitvami na področju računovodenja. Zajemanje podatkov nima vpliva na 
konsolidirane izkaze Skupine Terme Čatež. 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 izdajatelja, 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. Krepitev 
družba ne izvaja, slabitev pa se opravi v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov. 

 
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 praviloma 
sestavlja nakupna cena, zmanjšana za dobljene popuste (rabate), lahko pa se le-ta poveča tudi 
za ostale nakupne stroške. Dani predujmi za zaloge so sestavni del zalog. 
 
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 (oslabitev) 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 prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.  
 
c) Terjatve 
 
Večino terjatev do kupcev sestavljajo terjatve za hotelske, zdraviliške, medicinske in ostale 
storitve. Vrednotijo se na podlagi verodostojnih listin in ob predpostavki, da bodo poplačane. 
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, 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 prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane ali ne bodo poravnane v 
določenem roku, se izkazujejo kot dvomljive ali sporne terjatve. Popravek njihove vrednosti je 
obračunan v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.  
Udenarnjen del terjatev, že odpisanih in izločenih iz evidence v preteklem letu, se izkazuje skozi 
povečanje izrednih prihodkov. 
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Dolgoročne terjatve iz poslovanja zajemajo med ostalim tudi stanovanjske kredite, ki so 
ovrednoteni po vrednosti točke stanovanjskega zakona. 
 
Prevrednotenje finančnih in poslovnih terjatev v tuji valuti se lahko opravi na podlagi 
spremembe tečaja. Tečajna razlika lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in 
predstavlja finančni prihodek ali finančni odhodek. 
 
d) Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva vključujejo gotovino, denarna sredstva na transakcijskem računu, denarna 
sredstva na odpoklic, denarna sredstva na deviznem računu in denar na poti. Gotovina je denar 
v blagajni, in sicer v obliki domačih ali tujih bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma 
drugih takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne 
na ustrezen račun pri banki in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej. 
 
Denarno sredstvo izraženo v tuji valuti se prevede v domačo valuto na podlagi srednjega tečaja 
Banke Slovenije na dan prejema. 
 

e) Kapital 
 
Kapital sestavljajo naslednje postavke: 

• vpoklicani kapital, 
• kapitalske rezerve, 
• rezerve iz dobička, 
• preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, 
• čisti dobiček poslovnega leta, 
• prevrednotovalni popravki kapitala in  
• kapital manjšinskih lastnikov pri konsolidiranih izkazih 

 
Vpoklicani kapital in ostale sestavine kapitala se vodijo v tolarjih. Vpoklicani kapital je izvirna 
vrednost, vplačana od lastnikov oziroma ustanoviteljev. 
 
Vpoklicani kapital se pripozna ob vplačilu stvarnih in denarnih vložkov v podjetje. Enako je s 
kapitalskimi rezervami. Rezerve iz dobička se pripoznajo s sklepom skupščine družbe, enako pa 
je tudi pri pripoznanju prenesenega dobička iz prejšnjih let, ki je posledica sklepa skupščine 
družbe, vezanega na delitev čistega dobička oziroma opredelitve višine bilančnega dobička. 
Prevrednotovalni popravki kapitala se pripoznajo na podlagi sprememb pri vrednotenju sredstev 
ter kot posledica izkazovanja pripadajočih dobičkov ali izgub pri odvisnih družbah. 
 
f) 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.  
 

g) Obveznosti 
 
Finančne obveznosti se ob začetnem pripoznavanju evidentirajo po izvirni vrednosti iz knjigovodskih 
listin, ki dokazujejo prejem finančnih sredstev ali poplačilo kakega dolga in so zmanjšane za odplačilo 
glavnice. Obveznosti iz financiranja, ki so vodene v tuji valuti, se na dan nastanka in na dan izdelave 
bilance preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije, kar vpliva na povečanje rednih 
finančnih odhodkov oziroma rednih finančnih prihodkov. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti iz 
financiranja se izkazujejo ločeno. Finančne obveznosti se ne prevrednotujejo zaradi oslabitve. 
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Poslovne obveznosti se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin in dokazujejo 
prejem proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek v poslovnem izidu. 
Poslovne obveznosti, ki so vodene v tuji valuti, se na dan nastanka in na dan izdelave bilance 
preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije. Dolgoročne in kratkoročne poslovne 
obveznosti se izkazujejo ločeno. 
 

h) Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Vključujejo kratkoročno odložene stroške, ki so opredeljeni kot vnaprej plačani zneski, ki ob plačilu še 
niso pomenili stroška in niso bremenili poslovnega izida. Predhodno ne zaračunani 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. 
 

i) 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. Prihodki se pripoznajo, če je 
povečanje gospodarskih koristi povezano s povečanjem sredstva ali zmanjšanjem obveznosti. Prihodki 
se pripoznajo, ko je možno z zanesljivostjo pričakovati prejemke. Prihodki se razčlenjujejo na 
poslovne, finančne in izredne. 
 
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, zmanjšani za 
popuste in casa sconte;  

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

odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih 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 in so izkazani v dejansko nastalih zneskih.  
 

j) Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki so pripoznani 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 ;  

• prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, s katerimi se izkazuje nižja prodajna cena od 
knjigovodske vrednosti odtujenih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev, ali pa so povezani z oslabitvijo 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; 
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• izrednih odhodkov, ki so sestavljeni iz neobičajnih postavk izkazanih po dejansko nastalih 
zneskih in v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid iz rednega poslovanja. 

 
k) 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. 
 

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) Izkaz finančnega izida 
 
Izkaz finančnega izida je sestavljen iz podatkov bilance stanja na dan 31.12.2005, bilance stanja 
na dan 31.12.2004, iz podatkov poslovnega izida za leto 2005 in iz dodatno potrebnih podatkov 
za določitev pritokov in odtokov v poslovanju, financiranju in investiranju.  
 
 

n) 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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o) Izračun pomembnejših kazalnikov v poslovanju 

 
 
Čista dobičkonosnost prihodkov Čisti poslovni izid / čisti prihodki od prodaje 
Dobiček iz poslovnja + amortizacija v prodaji Dobiček iz poslovanja/prihodki od prodaje 
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji Čisti dobiček/prihodki od prodaje 
Čista donosnost sredstev (čisti poslovni izid + odhodki za obresti) / 

povprečna sredstva 
Dobičkonosnost kapitala Čisti poslovni izid / ( kapital –  rezerve za lastne 

delnice – čisti poslovni izid poslovnega leta) 
Kosmati denarni tok / čisti prihodki od prodaje (poslovni izid iz poslovanja + amortizacija + 

sprememba dolgoročnih rezervacij) / čisti prihodki 
od prodaje 

Koeficient obračanja sredstev Čisti prihodki od prodaje / povprečna sredstva 
Koeficient obračanja zalog Čisti prihodki od prodaje / povprečne zaloge 
Donos na tržno vrednost delnice (%) Čisti dobiček na delnico/tržna cena delnice 
Čisti dobiček na delnico Čisti dobiček/število delnic 
Čisti dobiček + amortizacija na delnico Čisti dobiček + amortizacija/število delnic 
Knjigovodska vrednost delnice Kapital/ število delnic 
Tržna kapitalizacija Tžna cena delnice x število delnic 
Koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih 
terjatev 

Čisti prihodki od prodaje / povprečne kratkoročne 
poslovne terjatve 

Stopnja osnovnosti investiranja Osnovna sredstva / sredstva 
Stopnja dolgoročnosti investiranja  (osnovna sredstva + dolgoročne finančne naložbe 

+ dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva 
Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih 
sredstev 

(kapital + dolgoročne rezervacije + dolgoročni 
dolgovi) / (stalna sredstva + dolgoročne poslovne 
terjatve) 

Stopnja lastniškosti financiranja Kapital / obveznosti do virov sredstev 
Stopnja dolžniškosti financiranja Finančne in poslovne obveznosti/ obveznosti do 

virov sredstev 
Stopnja dolgoročnosti financiranja (kapital + dolgoročne rezervacije + dolgoročni 

dolgovi) / obveznosti do virov sredstev 
Dnevi vezave terjatev iz poslovanja Terjatve/kosmati donos iz poslovanja x 365 
Dnevi vezave zalog Zaloge/čisti prihodki od prodaje x 365 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev Kapital / osnovna sredstva 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (hitri koeficient) 

Likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (pospešeni koeficient) 

(likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / 
kratkoročne obveznosti 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (kratkoročni koeficient) 

Kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 

Koeficient gospodarnosti poslovanja Poslovni prihodki / poslovni odhodki 
Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja Prihodki skupaj/ odhodki skupaj 
Koeficient dobičkonosnosti poslovnih prihodkov Dobiček iz poslovanja/ kosmati donos iz 

poslovanja 
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala Izplačane dividende/osnovni kapital 
PER (Price Earnings) Tržna cena/ čisti dobiček na delnico 
Finančni vzvod Vsa sredstva/lastniški kapital 

Tabela 12: Pomembnejši kazalniki poslovanja 
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3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

Pojasnilo leto 2005 Struktura leto 2004 Struktura Indeks
v tisoč SIT (%) (%) R05/R04

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  3.2.1.1. 5.353.404 100,00 5.165.765 100,00 103,63
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na 
domačem trgu 5.126.985 95,77 4.944.710 95,72 103,69
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na 
domačem trgu 226.419 4,23 221.055 4,28 102,43
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 0 0,00 55 0,00 0,00
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 0 0,00 2.675 0,05 0,00
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 50.737 0,95 97.644 1,89 51,96
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.404.141 100,95 5.266.139 101,94 102,62
POSLOVNI ODHODKI 3.2.2.1. 4.545.077 84,90 4.253.013 82,33 106,87
Stroški blaga,materiala in storitev 1.954.166 36,50 2.036.604 39,43 95,95
Stroški dela 1.680.659 31,39 1.316.769 25,49 127,64
Odpisi vrednosti 855.706 15,98 801.497 15,52 106,76
Drugi poslovni odhodki 54.546 1,02 98.143 1,90 55,58
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 859.064 16,05 1.013.126 19,61 84,79
FINANČNI PRIHODKI  3.2.1.2. 112.797 2,11 108.748 2,11 103,72
Finančni prihodki iz deležev 366 0,01 344 0,01 106,40
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 112.431 2,10 108.404 2,10 103,71
FINANČNI ODHODKI 3.2.2.2. 178.484 3,33 228.023 4,41 78,27
Prevrednotevalni finančni odhodki 5.305 0,10 49.829 0,96 10,65
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 173.179 3,23 178.194 3,45 97,19
DAVEK IZ DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA 3.2.3. 59.168 1,11 226.465 4,38 26,13
ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 734.209 13,71 667.386 12,92 110,01
IZREDNI PRIHODKI 3.2.1.3. 14.210 0,27 265 0,01 5.362,26
Drugi izredni prihodki 14.210 0,27 265 0,01 5.362,26
IZREDNI ODHODKI 3.2.2.3. 20.281 0,38 4.228 0,08 479,68
Drugi izredni odhodki 20.281 0,38 4.228 0,08 479,68
DOBIČEK ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA -6.071 -0,11 -3.963 -0,08 153,19
CELOTNI DOBIČEK 787.306 14,71 889.888 17,23 88,47
DAVKI SKUPAJ 59.168 1,11 226.465 4,38 26,13
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 728.138 13,60 663.423 12,84 109,75  

Tabela 13: Izkaz poslovnega izida 

Pojasnila izkaza poslovnega izida na straneh od 40 do 45 so sestavni del računovodskih izkazov in jih 
je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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3.2.1 Prihodki 
 
Po SRS 18 se prihodki razčlenijo na čiste prihodke od prodaje, finančne prihodke in izredne prihodke.  
 
3.2.1.1 Kosmati donos od poslovanja 
 
Kosmati donos iz poslovanja zajema: 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.353.404 5.165.765
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 5.126.985 4.944.710
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 226.419 221.055
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 0 55
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 0 2.675

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 50.737 97.644
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.404.141 5.266.139  

Tabela 14: Čisti prihodki od prodaje 

 
Kosmati donos od poslovanja zajema vse poslovne prihodke, katerih rast v letu 2005 znaša 2,6%. 
Znotraj tega so čisti prihodki od prodaje porasli za 3,6%, drugi poslovni prihodki pa so se zmanjšali za 
48%.  
 
Drugi poslovni prihodki zajemajo: 

• odškodnine od zavarovalnice 13.547 tisoč SIT 
• izterjane sporne terjatve 19.612 tisoč SIT 
• poraba dolgoročnih rezervacij 11.630 tisoč SIT 
• sconti, prodaja osn.sredstev,.. 5.948 tisoč SIT 

 
 
3.2.1.2 Finančni prihodki 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Finančni prihodki iz deležev 366 344
Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 0 0
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 112.431 108.404
FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 112.797 108.748

 

Tabela 15: Finančni prihodki 

 
 
 
Finančni prihodki iz deležev vključujejo: 
 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Prihodki od dividend 366 344
NLB .d., Ljubljana 112 89
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 254 255
Finančni prihodki iz deležev 366 344  

Tabela 16: Finančni prihodki iz deležev 
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Finančni prihodki iz deležev vključujejo prejete dividende od NLB d.d. in Zavarovalnice Triglav d.d. 
 
 
 
Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev vključujejo: 
 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Prihodki od obresti -podjetja v skupini 67.057 33.454
Prihodki od obresti bank 14.392 12.548
Prihodki od obresti plačanih od kupcev 6.263 3.454
Pozitivne tečajne razlike 24.689 45.902
Prevrednotenje dolgov in terjatev 30 13.046
Skupaj 112.431 108.404  

Tabela 17: Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 

 
3.2.1.3 Izredni prihodki 
 
Izredni prihodki vključujejo: 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Izterjane odpisane terjatve 609 64
Drugi izredni prihodki 13.601 201
Skupaj 14.210 265

 
Tabela 18: Izredni prihodki 

 
Drugi izredni prihodki zajemajo prenos obveznosti do podjetja Vegrad Velenje v prihodke, ker je bila 
sklenjena izvensodna poravnava. Znesek prenosa 11.458 tisoč SIT. 
 
 
3.2.2  Odhodki 
 
Odhodki se delijo na odhodke iz poslovanja, odhodke financiranja in izredne odhodke. 
 
 
3.2.2.1 Poslovni odhodki 
 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

POSLOVNI ODHODKI 4.545.077 4.253.013
Stroški blaga,materiala in storitev 1.954.166 2.036.604
Stroški dela 1.680.659 1.316.769
Odpisi vrednosti 855.706 801.497
Drugi poslovni odhodki 54.546 98.143

 
Tabela 19: Poslovni odhodki 

 
Stroški blaga, materiala in storitev so zabeležili padec za 4% primerjalno z letom 2004, stroški dela 
beležijo porast za 27,6%, odpisi vrednosti za 6,8%, drugi poslovni odhodki pa so nižji za 44%. Skupno 
so poslovni odhodki v letu 2005 višji za 6,9% primerjalno z letom 2004. 
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Stroški blaga, materiala in storitev 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Stroški blaga,materiala in storitev skupaj 1.954.166 2.036.604
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 189.999 182.807
2. Stroški porabljenega materiala 816.821 738.816
a) Stroški materiala 585.979 561.435
b)Stroški energije 171.320 140.044
c) Drugi stroški materiala 59.522 37.337
3. Stroški storitev 947.346 1.114.981
a) Transportne storitve 8.995 5.757
b) Najemnine 40.190 49.972
c) Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 12.854 7.044
d) Drugi stroški storitev 885.307 1.052.208
- storitve vzdrževanja 98.997 82.838
- bančne storitve 113.597 111.432
- str. intelekt. in osebnih stor. 160.151 336.295
- str. sejmov prop. reprez. 78.139 82.368
- str. stor. fiz. oseb 167.270 193.295
- stroški drugih storitev 267.153 245.980

 
Tabela 20: Pregled stroškov materiala 

 
Prihodki v trgovski dejavnosti so porasli za 5,7%, odhodki za nabavo blaga pa za 3,9%.  
Stroški porabljenega materiala so porasli za 10,6%, predvsem zaradi visoke porabe energije, katere 
porast je znašala 22,3%. Visoki stroški energije so posledica dolge hladne zime in dogrevanja 
termalne vode. 
 
Stroški storitev so se znižali za 15%, predvsem na račun zmanjšanja zunanjih izvajalcev posameznih 
storitev in redne zaposlitve le teh. Posledično so se povečali stroški dela, katerih rast je v letu 2005 
znašala 27,6%. Rast stroškov dela je posledica zaposlitve dodatnih 40 delavcev, vezanih na novo 
investicijo v izgradnjo hotela Zdravilišče II. 
 
Stroški storitev kažejo zmanjšanje za 15%nv primerjavi z letom 2004, stroškov blaga, materiala in 
storitev skupaj pa za 4%. Ob uskladitvi primerljivosti podatkov in prenosa zneska 194.525 tisoč iz 
stroškov dela na stroške storitev, bi bil indeks porasta stroškov storitev 102,41, indeks stroškov blaga , 
materiala in storitev skupaj pa 105,5. 
 
Stroški revidiranja letnega poročila družbe in Skupine Terme Čatež, katerega revizijo je izvršila družba 
KPMG d.o.o., so za leto 2005 znašali 6.006 tisoč SIT. 
Stroški davčnega svetovanja so znašali 204 tisoč SIT. 
 
 
Stroški dela 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Stroški dela skupaj 1.680.658 1.316.769
1. Stroški plač 1.126.695 897.447
2. Prispevki + dodatno pok.zavarovanje 259.639 197.340
3. Drugi stroški dela 294.324 221.982  
 

Tabela 21: 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.  
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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. 
Rast stroškov dela je tudi posledica zaposlitve dodatnih 40 delavcev, vezanih na novo investicijo v 
izgradnjo hotela Zdravilišče II in zaradi premika zunanjih izvajalcev posameznih storitev v delovno 
razmerje. Primerljivi stroški dela v letu 2005 so porasli za 8,1%, kar je glede na usklajevanje zneskov 
po kolektivni pogodbi (delodajalci-delojemalci) in glede na povečano število zaposlenih v normalnih 
okvirih. V primeru zmanjšanja stroškov dela za izredne odpravnine (menjava članov uprave), bi bil 
strošek dela v letu 2005 1.633.507 tisoč SIT. V letu 2004 znaša primerljivi znesek (z dodatkom 
stroškov zunanjih izvajalcev po pogodbi, ki so se v letu 2005 redno zaposlili), 1.511.294 tisoč SIT. 
 
Družba je imela v letu 2005 v povprečju 345 (v letu 2004 – 345) zaposlenih na podlagi delovnih ur. Po 
individualnih pogodbah je zaposlenih na dan 31.12.2005 23 delavcev, ki so prejeli skupaj 251.100 
tisoč SIT bruto plače in 4.426 tisoč SIT regresa za letni dopust. 
 
Družba je izplačala regres v višini 192.431 SIT. Povprečna bruto plača je znašala 249.148 SIT. 
 
Odpisi vrednosti 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Odpisi vrednosti skupaj 855.706 801.497
1. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovni 814.613 774.969
2. Prevrednotevalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih 965 1.348
3. Prevrednotevalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 40.128 25.180  

 

Tabela 22: Pregled stroškov odpisov vrednosti 

 
Amortizacija je obračunana enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti sredstev. Porast amortizacije 
znaša 5,1% primerjalno z letom 2004. Oblikovanje popravka vrednosti terjatev je za 15 milijonov SIT 
višje kot leto poprej. Popravek je v večjem delu oblikovan za sporne terjatve vezane za hotele Koper 
(19.088 tisoč SIT). 
 
Drugi poslovni odhodki 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Drugi poslovni odhodki 54.546 98.143
1. Rezervacija stroškov za sporne pogodbe 40.000
2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 32.025 33.074
3. Vodni prispevek 7.676 4.155
4. Drugi poslovni odhodki (takse, članarine,..) 14.845 20.914
 - humanitarni- kulturni nameni 3.112 8.143
 - članarine zbornicam 4.397 3.734
 - koleki, takse 2.653 2.881
 - ostalo (solid. pomoči, upokojenci,…) 4.683 6.156

 
Tabela 23: Pregled drugih poslovnih odhodkov 

 
Stroški po funkcionalnih skupinah 
 
V skladu s standardom 25 razkrivamo stroške po funkcionalnih skupinah, ki zajemajo: 
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2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Poslovni odhodki skupaj 4.545.077 4.253.013
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 189.999 182.807
2. Stroški prodajanja 234.114 236.384
3. Stroški splošne in nabavne službe 666.325 651.050
4. Ostali stroški 3.454.639 3.182.772

 
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: 
 

2005 2004
v '000 SIT v '000 SIT

Finančni odhodki skupaj 178.483 228.023
Prevrednotovalni finančni odhodki 5.304 49.829
 - Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 5.304 49.829
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 173.179 178.194
 - Finančni odhodki za obresti v in iz drugih obveznosti v skupini 22.213 24.395
 - Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 150.966 153.799

 
Tabela 25: Finančni odhodki 

 
Stroški obresti v letu 2005 zajemajo stroške za obresti: 

• za osnovna in obratna sredstva pri bankah v višini   149.907 tisoč SIT 
• za obratna sredstva pri podjetjih v skupini    22.213 tisoč SIT  
• stroške za obresti po leasing pogodbi v višini   27 tisoč SIT  
• ostale stroške za obresti v višini     1.032 tisoč SIT 

 Skupaj stroški obresti       173.179 tisoč SIT 
 
3.2.2.3 Izredni odhodki 
 
Izredni odhodki v višini 20.281 tisoč SIT zajemajo turistično takso po odločbi DURS-a v višini 
17.942 tisoč SIT in ostale izredne odhodke v višini 2.339 tisoč SIT. 
 
 
3.2.3 Davek od dobička 
 
Davek od dobička je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dobička pravnih oseb po stopnji 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, ki se vključujejo ali ne vključujejo v davčno bilanco, skladno z 
zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. V letu 2005 je družba koristila davčne olajšave zaradi 
visokega zneska investiranja. 
 
Obračunani davek od dobička za leto 2005 znaša 59.168 tisoč SIT. 
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3.2.4 Čisti dobiček 
 
 
V letu 2005 je družba realizirala čisti dobiček v višini 728.138 tisoč SIT, kar je za 9,75% več kot 
preteklo leto. Dobičkonosnost prihodkov (čisti dobiček/prihodki od prodaje) znaša 13,6%. Skladno z 
določili ZGD o uporabi čistega dobička je uprava družbe namenila 50% ustvarjenega čistega dobička v 
znesku 364.069 tisoč SIT v druge rezerve iz dobička , 50% čistega dobička v znesku 364.069 tisoč SIT 
pa je sestavni del bilančnega dobička, katerega razporeja na predlog uprave in nadzornega sveta 
skupščina.  
 
 
 

3.3 BILANCA STANJA 
v tisoč SIT Pojasnilo  31.12.2005 Struktura 31.12.2004 Struktura Indeks

(%) (%) R05/R04
SREDSTVA 3.3.1. 27.339.931 100,00 23.618.374 100,00 115,76

STALNA SREDSTVA 3.3.1.1. 26.117.277 95,53 22.953.274 97,18 113,78
Neopredmetena dolgoročna sredstva 26.869 0,10 32.356 0,14 83,04
Opredmetena osnovna sredstva 17.342.315 63,43 15.317.617 64,85 113,22
Dolgoročne finančne naložbe 8.748.093 32,00 7.603.301 32,19 115,06
GIBLJIVA SREDSTVA 3.3.1.2. 1.221.819 4,47 660.925 2,80 184,86
Zaloge 137.300 0,50 87.478 0,37 156,95
Poslovne terjatve 671.828 2,46 406.640 1,72 165,21
Kratkoročne finančne naložbe 385.894 1,41 149.209 0,63 258,63
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 26.797 0,10 17.598 0,07 152,27
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.3.1.3. 835 0,00 4.175 0,02 20,00

ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 3.3.2.5. 2.622.546 0,00 1.410.101 0,00 185,98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.3.2. 27.339.931 100,00 23.618.374 100,00 115,76

KAPITAL 3.3.2.1. 19.475.483 71,23 18.609.721 78,79 104,65
Vpoklicani kapital 3.587.496 13,12 3.587.496 15,19 100,00
Kapitalske rezerve 3.149.911 11,52 3.149.911 13,34 100,00
Rezerve iz dobička 7.050.191 24,45 7.290.739 30,87 96,70
Preneseni čisti dobiček 902.512 3,30 518.451 2,20 174,08
Čisti dobiček poslovnega leta 362.813 2,66 331.712 1,40 109,38
Prevrednotovalni popravki kapitala 4.422.560 16,18 3.731.412 15,80 118,52
REZERVACIJE 3.3.2.2. 840.574 3,07 57.605 0,24 1.459,20
FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 3.3.2.3. 6.989.556 25,57 4.919.908 20,83 142,07
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.3.2.4. 34.318 0,13 31.140 0,13 110,21

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 3.3.2.5. 2.622.546 0,00 1.410.101 0,00 185,98  
Tabela 26: Bilanca stanja 

 
Pojasnila bilance stanja so na straneh od 45 do 57 in so sestavni del računovodskih izkazov ter jih je 
potrebno brati v povezavi z njimi. 
 
Bilančna vsota v letu 2005 je znašala 27,4 milijarde tolarjev in je za 16% višja kot leto prej. Na porast 
zneska bilančne vsote je vplivala investicija v izgradnjo hotela Zdravilišče II s Spa & Wellness centrom, 
adaptacija kompleksa Mokrice in sofinanciranje investicije v Termah Ilidža. Družba je pridobila 40 
% nepovratnih sredstev s strani Evropskih strukturnih skladov. V letu 2005 je bilo črpanih 
794.598 tisoč SIT. 
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3.3.1 Sredstva 
 

3.3.1.1 Stalna sredstva 

3 .1 2 .2 0 0 5 3 .1 2 .2 0 0 4
v  '0 0 0  S IT v '0 0 0  S IT

S T A L N A  S R E D S T V A 2 6 .1 1 7 .2 7 7 2 2 .9 5 3 .2 7 4
N eo p red m eten a  d o lg o ro čn a  sred stva 2 6 .8 6 9 3 2 .3 5 6
1 . D o lg o ročn o  o d lo žen i stro šk i p o slo va n ja 2 8
2 . D o lg o ročn e  p rem o žen jske  p ra vice 2 6 .8 6 9 3 2 .3 2 8
O p red m eten a  o sn o vn a  sred stva 1 7 .3 4 2 .3 1 5 1 5 .3 1 7 .6 1 7
1 . Z em ljišča 3 .0 5 1 .5 2 2 3 .0 5 1 .5 2 2
2 . Z g ra d b e 1 3 .0 1 3 .5 8 9 1 1 .0 9 2 .1 8 1
3 . D ru g e  n a p ra ve  in  o p rem a 6 6 0 .6 0 7 5 7 9 .5 4 6
4 . D ro b n i in ven ta r, več le tn i n a sa d i, o sn o vn a  čred a  in  d ru g a  o p red m eten a  o sn 1 2 3 7 3 0
5 . O p red m eten a  o sn o vn a  sred stva  v  g ra d n ji in  izd e la vi 4 3 5 .0 5 6 3 0 8 .0 6 7
6 . P red u jm i za  p rid o b itev  o sn o vn ih  sred stev 1 8 1 .4 1 8 2 8 5 .5 7 1
D o lg o ro čn e fin a nčn e  n a lo žb e 8 .7 4 8 .0 9 3 7 .6 0 3 .3 0 1
1 . D eleži in  d o lg o ročn e fin a nčn e terja tve  d o  p o d je tij v  sku p in i 8 .7 1 6 .6 2 6 7 .5 7 1 .4 4 6
2 . D eleži in  d ru g e  d o lg o ročn e fin a nčn e  terja tve 3 1 .4 6 7 3 1 .8 5 5
3 . L a stn i d e leži 0 0

Tabela 27: Stalna sredstva 

 
Neopredmetena sredstva v višini 26.869 tisoč SIT zajemajo programsko opremo in so zmanjšana v 
letu 2005 za znesek amortizacije le te. Zmanjšanje znaša 17%. 
 
Opredmetena osnovna sredstva so povečana na postavki zgradb za 17,3% (izgradnja hotelskega 
kompleksa Zdravilišče II s Spa & Wellness centrom in adaptacija grajskega kompleksa v Mokricah) na 
postavki opreme za 14%. Skupno povečanje znaša 13% oziroma 2 milijardi SIT. Opredmetena 
osnovna sredstva znašajo 17.342.315 tisoč SIT in predstavljajo 63% bilančne vsote. 
 
Postavka dolgoročne finančne naložbe je povečana za znesek 689 milijonov SIT udeležbe v 
dobičkih odvisnih družb glede na lastniški delež, razlika pa predstavlja dolžniško financiranje investicije 
na Ilidži. Povečanje dolgoročnih finančnih naložb znaša 15,1% primerjalno z letom 2004. Dolgoročne 
finančne naložbe znašajo 32% bilančne vsote. 
 
Naslednja tabela prikazuje gibanje osnovnih sredstev v letih, končanih 31. decembra 2005 
in 2004 in ne vključuje predujmov za opredmetena osnovna sredstva.  
 

v 0 0 0  S IT

Z em ljišča Z grad b e O p rem a O sta lo
Investic ije v
teku

S kup aj 
o p red m etena  
o sno vna 
sred stva

N eo p red m
etena S ku p a j O S

N a b a v n a  v red n o st
S tanje  3 1 .1 2 .0 4 3 .0 5 1 .5 2 3 1 4 .9 7 1 .0 4 6 2 .1 0 1 .6 8 2 3 2 .4 1 0 3 0 8 .0 6 7 2 0 .4 6 4 .7 2 8 5 2 .9 4 7 2 0 .5 1 7 .6 7 5
P o večan ja 2 .5 5 9 .9 0 9 2 4 2 .8 0 8 1 8 0 2 .7 9 3 .1 0 9 5 .5 9 6 .0 0 6 1 1 .1 0 2 5 .6 0 7 .1 0 8
Z m anjšan ja -1 1 6 .8 2 4 -2 .6 6 6 .1 1 9 -2 .7 8 2 .9 4 3               -2 .7 8 2 .9 4 3
S ta n je  3 1 .1 2 .0 5 3 .0 5 1 .5 2 3 1 7 .5 3 0 .9 5 5 2 .2 2 7 .6 6 6 3 2 .5 9 0 4 3 5 .0 5 7 2 3 .2 7 7 .7 9 1 6 4 .0 4 9 2 3 .3 4 1 .8 4 0

P o p ra v ek  v red n o sti
S tanje  3 1 .1 2 .0 4 0 3 .8 7 8 .8 6 6 1 .5 4 3 .1 8 0 1 0 .6 3 6 5 .4 3 2 .6 8 2 2 0 .5 9 1 5 .4 5 3 .2 7 3

A m o rtizac ija  tekočega  le ta 0 6 3 8 .5 0 1 1 5 8 .9 1 5 6 0 7 7 9 8 .0 2 3 1 6 .5 9 0 8 1 4 .6 1 3
Z m anjšan ja 0 -1 1 3 .8 1 2 0 -1 1 3 .8 1 2 -1 1 3 .8 1 2
S ta n je  3 1 .1 2 .0 5 0 4 .5 1 7 .3 6 7 1 .5 8 8 .2 8 3 1 1 .2 4 3 0 6 .1 1 6 .8 9 3 3 7 .1 8 1 6 .1 5 4 .0 7 4

N eo d p isa n a  v red n o st
S ta n je  3 1 .1 2 .0 4 3 .0 5 1 .5 2 3 1 1 .0 9 2 .1 8 0 5 5 8 .5 0 2 2 1 .7 7 4 3 0 8 .0 6 7 1 5 .0 3 2 .0 4 6 3 2 .3 5 6 1 5 .0 6 4 .4 0 2
S ta n je  3 1 .1 2 .0 5 3 .0 5 1 .5 2 3 1 3 .0 1 3 .5 8 8 6 3 9 .3 8 3 2 1 .3 4 7 4 3 5 .0 5 7 1 7 .1 6 0 .8 9 8 2 6 .8 6 8 1 7 .1 8 7 .7 6 6

P reg led n ica  g ib a n ja   o sn o v n ih  sred stev  d ru žb e 

Tabela 28: Gibanje osnovnih sredstev družbe v tisoč SIT 
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Tabela prikazuje gibanje osnovnih sredstev v letih, končanih 31. decembra 2005 in 2004 in ne 
vključuje predujmov za opredmetena osnovna sredstva. Nove nabave v letu 2005 so znašale 
2.940.989 tisoč SIT, popravek v istem letu pa 814.613 tisoč SIT. Neodpisana vrednost osnovnih 
sredstev se je povečala na 17.187.766 tisoč SIT. Ne smemo mimo dejstva, da uporablja družba 
najvišje zakonsko mogoče amortizacijske stopnje, saj ji poslovanje to omogoča, hkrati pa so odprte 
možnosti inovativnosti v ponudbi. Stopnja odpisanosti zgradb znaša 26%, stopnja odpisanosti opreme 
71%, iz česar sledi odpisanost opredmetenih osnovnih sredstev v višini 27%. Odpisanost 
neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 58%. 
 
Dolgoročne finančne naložbe 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Dolgoročne finančne naložbe 8.748.093 7.603.301
1. Deleži in dolgoročne finančne terjatve do podjetij v skupini 8.716.626 7.571.446
 - Delikatesa d.d. , Ljubljana 984.662 1.001.591
 - Marina d.d. , Portorož 4.423.046 4.438.159
 - Turistično podjetje Portorož d.d. 1.922.071 1.468.215
 - Terme Ilidža d.o.o., Ilidža 1.386.235 662.869
 - Termalna riviera d.o.o., Novalja 612 612
2. Deleži in druge dolgoročne finančne terjatve 31.467 31.855
 - Zavarovalnica Triglav d.d. 26.418 26.418
 - Fiba d.d. 2.432 2.432
 - Cirt d.o.o. 0 388
 - Nlb d.d. 1.020 1.020
 - Lepenka d.d. 1.125 1.125
 - NTZ 158 158
 - Induplati 314 314

 
Tabela 29: Dolgoročne finančne naložbe 

 
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.  
 
Dolgoročne finančne naložbe brez danih posojil 

Naložba
Stanje 
31.12.2004 Prodaja

Zakonsk
a 
uskladit
ev

Sprememba 
lastniškega 
financiranja v 
dolžniško

Zmanjšanje -
izplačilo 
dividend

Povečanje - 
delež v 
dobičku 

Stanje 
31.12.2005

Zav. Triglav 26.418 26.418
Fiba 2.432 2.432
Cirt 388 -388 0
NLB d.d. 1.020 1.020
NTZ 158 158
LEPENKA 1.125 1.125
INDUPLATI 314 314
DELIKATESA 1.001.591 -16.929 984.662
MARINA 3.837.002 -124.507 251.165 3.963.660
TPP 1.468.216 453.855 1.922.071
ILIDŽA 662.868 -660.818 544 2.594
TRIV. ZG. 613 613

7.002.145 -388 0 -660.818 -124.507 688.635 6.905.067

 

Tabela 30: 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 razen dolgoročnih posojil danih Marini 
d.d. Portorož in Termam Ilidža d.o.o., kjer sta posojili zavarovani s hipoteko in menicami. Skladno z 
usmeritvami MSRP so dolgoročne finančne naložbe vodene po kapitalski metodi, povečane za znesek 
pripadajočega dobička v odvisnih družbah in zmanjšane za izplačane (dobljene) dividende. Dolgoročne 
finančne naložbe, kjer družba nima več kot 20% deleža, se vodijo po naložbeni metodi. 
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Skupina Terme Čatež povezuje razen matične firme še naslednja podjetja, katerih vrednost kapitala 
znaša:  

• Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož    - 4.277.498 tisoč SIT 
• Turističnega podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož  - 2.139.811 tisoč SIT 
• Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana     – 823.326 tisoč SIT 
• Terme Ilidža d.o.o., Ulica Mala aleja 40, Sarajevo   – 3.054 tisoč SIT 
• Termalna riviera d.o.o., Trg Loža 1, Novalja     - 480 tisoč SIT 

 
Tabela 31: Lastniški deleži 

 
 
Dana posojila 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Dolgoročno dana posojila
Stanovanjska posojila - dolgoročni del 1.195 1.568
Posojilo podjetju v skupini (Marina, Ilidža) -dolgoročni del 1.843.026 601.156

Skupaj dolgoročno dana posojila 1.844.221 602.724

Kratkoročno dana posojila
Stanovanjska posojila - kratkoročni del 576 667
Posojilo podjetju v skupini -kratkoročni del 381.132 141.655
Polikons d.o.o. - kratkoročno posojilo 6.887

Skupaj kratkoročno dana posojila 381.708 149.209
 

Tabela 32: Dana posojila 

 
Neodplačani del posojila odvisni družbi Marina Portorož d.d. po stanju 31.12.2005 znaša : 

• - dolgoročni del  459.386 tisoč SIT 
• - kratkoročni del  141.350 tisoč SIT. 

Neodplačani del posojila odvisni družbi Terme Ilidža d.o.o. po stanju 31.12.2005 znaša : 
• - dolgoročni del  1.383.640 tisoč SIT 
• - kratkoročni del  239.576 tisoč SIT. 

 
 
 

v SIT

Firma in sedež družbe Vrsta kapitalske naložbe

Delež 
Term 
Čatež v
kapitalu 
odvisne 
družbe

Višina čistega
dobička

Znesek 
pripadajočega 
dobička 
Termam

Število 
delnic v
lasti Term
Čatež d.d.

Skupno 
število 
delnic

delež v %
DELIKATESA d.d., Ljubljana delnice 85,50 -19.800.440 -16.928.508 48.146 56.314
TERME ILIĐA d.o.o., Sarajevo delež 90,00 603.823 543.441
MARINA d.d., Portorož delnice 73,45 341.972.279 251.164.419 230.570 313.932
TP PORTOROŽ d.d., Portorož delnice 50,76 894.093.175 453.855.451 98.985 195.000
Termalna riviera d.o.o.,  Novalja delež 100,00 0 0

SKUPAJ 1.216.868.837 688.634.803



 

Nekonsolidirano letno poročilo 2005   57 

Gibanje dolgoročno danih posojil 
 

Dolgoročno posojilo Marina 601.155 141.769 459.386
Dolg.pos.Ilidža 1.623.216 239.576 1.383.640
SKUPAJ 601.155 1.623.216 381.345 1.843.026

Zmanjšanje- 
prenos na
kratkoročni del

Stanje 
31.12.2005

Stanje 
31.12.2004

Povečanje 

  

Tabela 33: Dolgoročno dana posojila 

 
Posojila, dana zaposlenim za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu, so izkazana po zadnji 
objavljeni vrednosti točke za še neodplačani del. 
 
Lastne delnice 
 
Družba ali katerakoli tretja družba za račun družbe v poslovnem letu ni sprejela v zastavo lastnih 
delnic in jih tudi na dan 31.12.2005 nima v zastavi. 
 
Odvisne družbe imajo v svoji lasti naslednje število delnic z oznako TCRG : 

• 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 vodene kot dolgoročne finančne naložbe in se kot take lahko 
preoblikujejo v drugo vrsto naložbe. 
 
 
3.3.1.2 Gibljiva sredstva 
 
Zaloge 
Pri gibljivih sredstvih so realno povečane zaloge in sicer zaradi spremembe sistema nabavljanja.  
 
Zaloge vključujejo: 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Zaloge 137.300 87.478
1. Material 113.816 68.850
2. Trgovsko blago 23.484 18.628

Tabela 34: 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 usmeritev pri odpisovanju drobnega 
inventarja. Do tedaj veljavni način 100%-nega odpisa ob prejemu drobnega inventarja v 
uporabo je zamenjala s sistemom amortizacijskega odpisa za obdobje največ dveh let. 
Sprememba načina vodenja odpisa drobnega inventarja je tudi poglaviten razlog za povečanje 
zalog drobnega inventarja in zalog v celoti. 
 
Zaloge trgovskega blaga predstavljajo blago v trgovinah in na prodajnih mestih. 
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Poslovne terjatve 
 
Poslovne terjatve vključujejo: 

v '000 SIT v '000 SIT

Poslovne terjatve 671.827 406.641
a. Dolgoročne poslovne terjatve 1.195 1.568
b. Kratkoročne poslovne terjatve 670.632 405.073
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 199.606 202.674
2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini 15.579 16.892
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 455.447 185.507

Tabela 35: Poslovne terjatve 

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

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Terjatve do kupcev – Slovenija 305.316 302.198
Terjatve do kupcev – podjetja v skupini 15.579 16.892
Terjatve do kupcev – tujina 75.818 78.165
MANJ: Popravek vrednosti -181.528 -177.689

Terjatve do kupcev 215.185 219.566
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 455.447 185.507
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 670.632 405.073
 

Tabela 36: Terjatve do kupcev 

 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih vključujejo: 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Terjatve  za DDV 197.274 30.857
Druge poslovne terjatve 258.173 154.650

Neto terjatve do drugih 455.447 185.507

Tabela 37: Terjatve do drugih 

 
Druge poslovne terjatve: 
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Terjatve za davek od dobička 148.424 148
Terjatve do izdajateljev plačilnih kartic 22.686 25.637
Kratkoročne terjatve za obresti 43.762 51.334
Ostale kratkoročne terjatve 39.628 73.890
Terjatve za dane avanse 3.673 3.641

Druge poslovne terjatve 258.173 154.650
 

Tabela 38: Druge poslovne terjatve 
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Ostale kratkoročne terjatve zajemajo znesek 35.617 tisoč SIT razmejenih prihodkov in 3.325 
tisoč SIT iz naslova refundacij invalidnin in boleznin. 
 
Oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih terjatev: 
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Stanje 1.1. 177.690 183.143
Dodatno oblikovanje popravka 36.756 21.578
Odpisi terjatev v popravku -13.306 0
Prejeta plačila terjatev v popravku -19.612 -27.031
Tečajne razlike 0 0

Stanje 31.12. 181.528 177.690  
Tabela 39: Oblikovanje popravka vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih terjatev 

 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev po zapadlosti 
 
Terjatve do 
kupcev 

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

V državi  103.775 33.047 11.667 9.585 35.079 193.153 
V tujini  4.343 8.225 3.282 1.006 5.176 22.032 
SKUPAJ  108.118 41.272 14.949 10.592 40.255 215.185 

Tabela 40: Pregled terjatev do kupcev po zapadlosti v tisoč SIT 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev niso posebej zavarovane. V družbi se držimo načela, da vsak 
poslovni partner, ki koristi storitev, opravi predplačilo in zagotovi plačilo storitve pred odhodom 
ali med bivanjem v hotelu. Izjeme so samo poslovni partnerji v višjem bonitetnem razredu pri 
bankah oziroma partnerji, s katerimi dolgoročno uspešno sodelujemo. Koristniki storitev v 
kampu (lastniki objektov) so v posebnem statusu. 
 
 
 
Kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Kratkoročne finančne naložbe 385.894 149.209
1. Kratkoročni deleži v podjetjih v skupini 385.319 146.758
2. Druge kratkoročne finančne naložbe 575 2.451

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 26.797 17.598

Tabela 41: Kratkoročne finančne obveznosti in denarna sredstva 

Kratkoročne deleže v podjetjih v skupini predstavlja kratkoročni del dolgoročno danega posojila 
podjetju MARINA PORTOROŽ v višini 141.350 tisoč SIT in pripadajoči del obresti od omenjenega 
posojila v višini 4.187 tisoč SIT, kratkoročni del dolgoročno danega posojila podjetju Terme Ilidža 
d.o.o.v višini 239.576 tisoč SIT ter kratkoročno posojilo Termalni Rivieri Novalja d.o.o. v višini 207 
tisoč SIT. 
 
 
Razčlenitev kratkoročnih posojil, danih posebnim skupinam oseb 
 
Družba ni odobravala kratkoročnih posojil članom Uprave, članom Nadzornega sveta in 
notranjim lastnikom. 
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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, per 31.12.2005 pa 
26.797 tisoč SIT. Družba ima sprejete ukrepe in dogovore z bankami za takojšen prenos sredstev s 
transakcijskega računa v depozite ali plasmaje. Glede na povečan obseg poslovanja zaradi 
silvestrovanja in povečanega obiska zaradi novoletnega praznovanja, je temu primeren tudi gotovinski 
promet, ki pa ga je moč razporediti šele na prvi delovni dan bank. 
 
3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve 

 
Aktivne časovne razmejitve sestavljajo: 
Kratkoročno odloženi stroški v višini 835 tisoč SIT, kar pomeni, da so bili le-ti zaračunani v letu 2005, 
nanašajo pa se na leto 2006. Sem spadajo stroški telefona, strokovne literature, oglasov, kataloga, 
elektrike in drugo.  
 
 
3.3.2 Obveznosti do virov sredstev 
 
Pasivna stran bilance stanja nam prikazuje vrednost virov sredstev na dan 31.12.2005 in 31.12.2004. 
 
3.3.2.1 Kapital 
 
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 597.916 rednih imenskih delnic istega razreda z nominalno 
vrednostjo 6.000,00 vsaka. Vrednost osnovnega kapitala znaša 3.587.496 tisoč SIT in je enaka tisti v 
registru. Skupna vrednost kapitala znaša 19.475.483 tisoč SIT in je za 4,7% višja kot v letu 2004. V 
sestavi virov financiranja delež kapitala predstavlja 71,2%. 
 
Kapital je sestavljen iz naslednjih postavk : 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

KAPITAL 19.475.482 18.609.721
Vpoklicani kapital 3.587.496 3.587.496
1. Osnovni kapital 3.587.496 3.587.496
Kapitalske rezerve 3.149.911 3.149.911
Rezerve iz dobička 6.684.866 7.290.739
1. Zakonske rezreve 404.983 404.983
2. Rezerve za lastne deleže 2.462.784 2.462.784
4. Druge rezerve iz dobička 3.817.099 4.422.972
Preneseni čisti dobiček 902.512 518.451
Čisti dobiček poslovnega leta 728.138 331.712
Prevrednotovalni popravki kapitala 4.422.559 3.731.412
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 3.396.229 3.396.229
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 1.026.330 335.183

 
Tabela 42: Kapital 

 
Kapital družbe je realno povečan za višino čistega dobička leta 2005 ter na posebnih 
prevrednotovalnih popravkih kapitala za znesek pripadajočih dobičkov v odvisnih družbah in zmanjšan 
za izplačilo dividend in nagrad v letu 2005. V zgornjem izkazu ni prikazan premik v kapitalu za 50% 
čistega dobička (znesek 364.069 tisoč SIT) iz postavke čisti dobiček poslovnega leta v postavko druge 
rezerve iz dobička. 
 
Skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja je družba izkazala učinek dolgoročnih 
finančnih naložb (vrednotene po kapitalski metodi), v posebnem prevrednotovalnem popravku 
kapitala. Za učinek pripadajočih dobičkov odvisnih družb, ki pripada matični družbi, se je povečal 
posebni prevrednotovalni popravek kapitala in sicer za znesek 688.635 tisoč SIT.  
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V letu 2005 je družba skladno s sklepom skupščine razdelila dobiček iz leta 1999 v višini 659.490 tisoč 
SIT in sicer za naslednje namene: 
 

v '000 SIT
Dividende 627.812 
Nagrade za nadzorni svet 23.669 
Nagrade za delo uprave 8.009 
Skupaj delitev dobička 659.490  

Tabela 43: Razdelitev dobička 

 
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 (113.121 tisoč 
SIT) so se na koncu leta zmanjšale obveznosti do delničarjev in povečala postavka druge rezerve iz 
dobička. 
 
 
Gibanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 
 

 Stanje 31.12.04

Zmanjšanje 
- Izplačilo 
dividend 

Povečanje - 
delež v 
dobičku  

Stanje 
31.12.05 

v zvezi z dolg.fin.naložbo v Marino 225.007  251.165 476.172
v zvezi z dolg.fin.naložbo v Delikateso  14.416  -14.416 
v zvezi z dolg.fin.naložbo v TP Portorož 95.760  453.855 549.615
v zvezi z dolg.fin.naložbo v Ilidžo      544 544
SKUPAJ  335.183 0 691.148 1.026.331
 

Tabela 44: Gibanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 

 
 
Učinek potencialne revalorizacije kapitala 
 
V primeru obračuna revalorizacije kapitala z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki znaša za leto 
2005 2,3%, bi bil čisti dobiček družbe 312.846 tisoč SIT. 
 
V primeru obračuna revalorizacije kapitala z indeksom tečaja EUR, ki znaša za leto 2005 –0,07%, bi bil 
čisti dobiček družbe 728.265 tisoč SIT. 
 
 
3.3.2.2 Dolgoročne rezervacije 
 
TABELA GIBANJA DOLGOROČNIH REZERVACIJ 
 

Vrsta Stanje 
31.12.04

Oblikovanje Poraba Odprava Stanje 
31.12.05

Subv.kong.oprema 2.400 1.200 Enakomerni  
deleži 5 let

1.200

Subv.gar.hiša 55.205 1.060 Enakomerni 
deleži 56 let

54.145

Evropski strukturni skladi- dotacija Mokrice 132.248 132.248

Evropski strukturni skladi- dotacija Zdravilišče II 662.350 9.369 652.981

SKUPAJ 57.605 794.598 11.629 0 840.574

Tabela 45: Gibanje dolgoročnih rezervacij 
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Dolgoročne rezervacije predstavljajo vnaprej vračunane stroške. Skladno z računovodskimi 
usmeritvami se odpravljajo v višini obračunane amortizacije za sofinancirane investicije. 
 
3.3.2.3 Finančne in poslovne obveznosti 
 
Finančne in poslovne obveznosti vključujejo: 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI 6.989.556 4.919.908
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2.503.048 2.031.236
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.194.404 1.676.953
3. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini 308.644 354.283
b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 4.486.508 2.888.672
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.942.028 1.616.125
3. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 953.165 532.007
4. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini 297.344 241.429
6. Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 293.971 499.111

 

Tabela 46: Finančne in poslovne obveznosti 

 
Gibanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti 
 

 

Tabela 47: Gibanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 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 254.200 
tisoč SIT (v letu 2004  367.000 tisoč SIT) 

• Nova Ljubljanska banka d.d. (zapadlost zadnje anuitete 01.03.2008) za osnovna sredstva v 
višini 213.462 tisoč SIT (v letu 2004  389.103 tisoč SIT) 

• Bank Austria (zapadlost zadnje anuitete 30.9.2011) za osnovna sredstva v višini 612.096 tisoč 
SIT (v letu 2004 739.252 tisoč SIT) 

• Bank Austria (zapadlost zadnje anuitete 31.05.2010) za osnovna sredstva v višini 378.277 
tisoč SIT 

• Banka Koper (zapadlost zadnje anuitete 30.06.2017) za osnovna sredstva v višini 736.368 
tisoč SIT 

• Delikatesa d.d.(zapadlost zadnje anuitete 31.12.2013) za osnovna sredstva v višini 308.644 
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 0,6 in 1,1%. 

v 000 SIT
Posojilodajalec Začetno Povečanje Odplačila glavnice Prevrednotenje zaradi Končno stanje na

st.1.1.2005 kredita v 2005 v letu 2005 ohranitve vrednosti dan 31.12.2005
DELIKATESA dolgoročno pos. 399.706 0 45.391 -280 354.036
TUR.PODJET.PORTOROŽ kratkoročno posojilo 175.000 55.000 0 0 230.000
NLB kratkoročno okvirno posojilo 0 500.000 0 0 500.000
BANKA KOPER kratkoročno p. 650.000 250.000 0 0 900.000
BANK AUSTRIA  krat.okvirno posojilo 365.800 5.723.435 5.307.000 0 782.235
BANK AUSTRIA  dolg. posojilo 479.800 0 112.800 0 367.000
BANK AUSTRIA  Dunaj 363.196 0 363.196 0 0
NLB dolgoročno posojilo 564.595 0 175.422 -341 388.831
BANK AUSTRIA  dolg. posojilo 865.980 0 126.679 -566 738.736
SKB-leasing 3.707 0 3.707 0 0
BANKA KOPER dolg. posojilo 0 771.072 0 362 771.433
BANK AUSTRIA dolg. posojilo 0 478.975 0 176 479.151
BANK AUSTRIA dolg. posojilo 0 366.066 156.980 -41 209.044
SKUPAJ 3.867.784 8.144.548 6.291.175 -690 5.720.467
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Dolgoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini :  
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Delikatesa 308.644 354.283
Skupaj 308.644 354.283

 
Tabela 48: Dolgoročne obveznosti do podjetij v Skupini 

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

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 112.800 112.800
Bank Austria, kratkoročni okvirni  kredit 782.235 365.800
NLB d.d., kratkoročni okvirni kredit 500.000 0
NLB d.d., kratkoročni del dolgoročnega kredita 175.369 175.492
Banka Koper d.d., kratkoročni okvirni kredit 900.000 650.000
Banka Koper d.d., kratkoročni del dolgoročnega kredita 35.065 0
Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 209.045 181.598
SKB Leasing, kratkoročni del obveznosti 0 3.707
Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 100.874 0
Bank Austria, kratkoročni del dolgoročnega kredita 126.640 126.728
Skupaj 2.942.028 1.616.125  

Tabela 49: Kratkoročne finančne obveznosti 

 
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini:  
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Delikatesa -  glavnica 45.392 45.424
Delikatesa -  obresti 6.028 6.759
TPP - glavnica 230.000 175.000
TPP - obresti 977 963
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 14.947 13.283
Skupaj 297.344 241.429

 
Tabela 50: Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v Skupini 

 
 
Družba je pridobila kratkoročne kredite po obrestni meri 4,1-5% letno. Kratkoročni krediti so 
obnovljivega značaja. Za zavarovanje kratkoročnih kreditov pridobijo kreditodajalci menice družbe 
Terme Čatež d.d. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo: 
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Obveznosti do dobaviteljev – Slovenija 946.411 521.844
Obveznosti do dobaviteljev – tujina 6.754 10.163

Skupaj obveznosti do dobaviteljev 953.165 532.007  
Tabela 51: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
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Obveznosti do dobaviteljev- specifikacija največjih: 
 
1. Begrad d.d.     saldo na dan 31.12.2005   437.054 tisoč SIT 
2. WTC & Ing. Kojić d.o.o.   saldo na dan 31.12.2005    47.671 tisoč SIT 
4. Petrol Ljubljana    saldo na dan 31.12.2005   13.352 tisoč SIT 
5. Flis Invest     saldo na dan 31.12.2005   11.961 tisoč SIT. 
 
 
 
Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti zajemajo: 
 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Obveznosti za avanse 78.901 71.148
Obveznosti za turistično takso 5.942 5.765
Obveznosti do zaposlenih 99.771 86.637
Druge kratkoročne obveznosti (davki in prispevki) 20.722 17.462
Obveznosti za obresti 9.486 8.735
Obveznosti za dividende 8.820 4.249
Ostale obveznosti 70.329 305.115
Skupaj druge kratkoročne obveznosti 293.971 499.111  

Tabela 52: Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

 
Ostale obveznosti zajemajo: 

• obveznosti do odškodninskih zahtevkov v višini 67.700 tisoč SIT 
• obveznosti za plačilo dela, ki je bilo opravljeno po pogodbi ter sejnin v višini 2.113 tisoč SIT in  
• obveznosti za bone, ki so bili podarjeni upokojencem v višini 516 tisoč SIT. 

 
 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo: 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Obveznosti do zaposlenih 99.771 86.637
obveznosti za čiste plače redno delo 58.554 48.414
obveznosti za nadomestila - boleznine 641 1.124
prispevki in davki iz BOD 30.688 26.274
ostale obv. do zaposlenih 9.888 10.825  

Tabela 53: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

 
 
Ostale obveznosti zajemajo: 

31.12.2005 31.12.2004
v '000 SIT v '000 SIT

Ostale obveznosti SKUPAJ 70.329 305.115
Obveznosti do odškod. zahtevkov 67.700 77.700
ostale obveznosti 2.629 227.415

Tabela 54: Ostale obveznosti 

 
Terme Čatež d.d. na dan 31.12.2005 nimajo nobenih drugih potencialnih obveznosti. Vse 
znane obveznosti so vključene v računovodske izkaze. 
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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 6.318 tisoč SIT. 
 
 
3.3.2.5 Zunajbilančna evidenca 

 
Zunajbilančna evidenca zajema : 

• Dane garancije 
• Tuja osnovna sredstva  

 
3.3.2.6 Zavarovanje dolgoročnih in ostalih obveznosti 
 
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.  
 
Za posojilo pri Banki Koper z zapadlostjo 30.6.2017 je dana hipoteka na nepremičnini s parc.št. 
330/14, k.o. Cerina vl. št. 877 do najvišjega zneska 1.000 mio SIT . 
 
Za posojilo pri Delikatesi d.d. Ljubljana z zapadlostjo 31.12.2013 je dana hipoteka na nepremičninah v 
Kliničnem centru in Plavi Laguni do najvišjega zneska 449 mio SIT. 
 
Vse ostale dolgoročne obveznosti so zavarovane z menicami. 
 
 
3.3.2.7 Poslovanje s povezanimi osebami 
 
Družba je imela v letu 2005 naslednje promete s povezanimi osebami: 

v 000 SIT
Podjetje Odprte 

terjatve na
dan 
31.12.2005

Odprte obv. na
dan 31.12.2004

Prihodki iz
poslovanja 

Prihodki od
obresti 

DeležI v
dobičku 

Stroški 
materiala

Odhodki 
za obresti 

Ostali str.
Storitev

MARINA 604.922 11.886 0 21.262 251.164 0 0 38.377

DELIKATESA 15.579 408.507 51.346 0 -16.928 18.678 12.283 24.091

NOVALJA 207 0 0 0 0 0 0 0

TPP 0 230.977 0 0 453.855 0 9.930 0

ILIDŽA 1.623.216 0 0 45.795 544 0 0 553

SKUPAJ 2.243.924 651.370 51.346 67.057 688.635 18.678 22.213 63.021
 

Tabela 55: Poslovanje s podjetji v skupini v letu 2005 

 
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 d.d. 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 



 

Nekonsolidirano letno poročilo 2005   66 

razprav na sodišču je pravna služba mnenja, da posledic, ki bi pomembneje vplivale na poslovni izid iz 
naslova sodbe, ne bi smelo biti.  
Obstajajo še manjše tožbe za poškodbe na bazenih, ki pa jih izplača zavarovalnica do višine 
zavarovalne vsote. Prekoračitev do sedaj ni bilo. 
 
3.3.2.9 Posli s povezanimi osebami 
 
Družba je s povezanimi osebami poslovala na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so 
bile v medsebojnih prometih uporabljene tržne cene izdelkov in storitev 

3.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA - leto 2005

VPOKLICANI 
KAPITAL

KAPITALSKE 
REZERVE

PRENESENI 
ČISTI 

POSLOVNI 
IZID

ČISTI 
POSLOVNI 

IZID 
OBRAČUNSK

EGA 
OBDOBJA

PREVREDNOTOV
ALNI POPRAVKI 

KAPITALA

OSNOVNI KAPITAL

VPLAČILA NAD 
KNJIGOV. 

VREDNOSTJO ZAKONSKE
LASTNE 
DELEŽE DRUGE

PRENESENI 
ČISTI DOBIČEK

ČISTI DOBIČEK 
OBR. OBD.

SPLOŠNI PREVR. 
POPRAVKI

POSEBNI PREVR. 
POPRAVKI

A 31.12.2004 3.587.496 3.149.911 404.983 2.462.784 4.422.972 518.451 331.712 3.396.229 335.183 18.609.721

B Premiki v kapitalu 0 0 0 0 -718.994 1.050.706 -331.712 0 0 0
Razporeditev čistega dobička preteklega leta po 
sklepu uprave in nadzornega sveta -718.994 1.050.706 -331.712 0

C Premiki v kapital 0 0 0 0 477.190 0 364.069 0 691.148 1.532.407

Vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja 728.138 728.138
Razporeditev čistega poslovnega izida obračunskega 
obdobja 364.069 -364.069 0

Vnos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala 691.148 691.148

Vnos zmanjšanja obveznosti do odvisnih družb 113.121

D Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 -666.645 0 0 0 -666.645
Obveznosti za izplačilo dividend in nagrad po sklepu 
skupščine 0 0 0 0 0 -659.490 0 -659.490

Zmanjšanje kapitala na podlagi sklepa skupščine 0

Drugi sklepi o zmanjšanju kapitala -7.155 -7.155

E 31.12.2005 3.587.496 3.149.911 404.983 2.462.784 4.181.168 902.512 364.069 3.396.229 1.026.331 19.475.483

Čisti dobiček leta 2005 in razporeditev 364.069 364.069 728.138

Zneski v tisoč SIT      

REZERVE IZ DOBIČKA

SKUPAJ 
KAPITAL

POJAVI V KAPITALU

 
Tabela 56: Izkaz gibanja kapitala za leto 2005 

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 57: Izkaz gibanja kapitala za leto 2004 

 

Premiki v kapitalu in premiki v ali iz kapitala so razvidni iz izkaza gibanja kapitala. V letu 2005 je 
družba izplačala dividende v višini 1.050 SIT po delnici, ter izplačala nagrade upravi in nadzornem 
svetu, kar zmanjšuje vrednost kapitala. Doseženi čisti dobiček družbe (728.138 tisoč SIT) in povečanje 
posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala za dobičke odvisnih družb (691.148 tisoč SIT) pa 
povečujejo vrednost kapitala. 
 
 



 

Nekonsolidirano letno poročilo 2005   67 

3.5 IZKAZ FINANČNEGA IZIDA 
v tisoč SIT

 I-XII 2005  I-XII 2004
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Pritoki pri poslovanju 5.177.936 6.597.491
Poslovni prihodki 5.404.141 5.266.139
Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje 14.210 265
Začetne manj končne poslovne terjatve -243.755 1.334.500
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 3.340 -3.413

Odtoki pri poslovanju -3.798.554 -3.655.228
Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij -3.675.918 -3.379.901
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje -20.281 -4.228
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -55.711 -226.465
Končne manj začetne zaloge -49.822 -46.265
Začetni manj končni poslovni dolgovi 0 0
Začetne manj končne  pasivne kratkoročne časovne razmejitve 3.178 1.631

Prebitek pritokov pri poslovanju (a manj b) ali prebitek odtokov 
pri poslovanju (b manj a) 1.379.382 2.942.263

FINANČNI TOKOVI  PRI NALOŽBENJU

Pritoki pri naložbenju 5.853 810.986
Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) 366 344
Izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za 
prevrednotenje) 5.487 0
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in 
stvarne vloške kapitala) 0 0
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 810.642
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) 0 0

Odtoki pri naložbenju -4.294.558 -1.226.623
Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje) -2.792 -49.829
Izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje 0 0

Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev (razen za prevrednotenje) 0 -25.744
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev (razen za prevrednotenje in 
stvarne vloške kapitala) -2.839.311 -1.148.943
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) -1.411.584 0
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (razen za prevrednotenje) -40.871 -2.107

Prebitek pritokov pri naložbenju (a manj b) ali prebitek 
odtokov pri naložbenju (b manj a) -4.288.705 -415.637

FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Pritoki pri financiranju 3.632.788 108.404
Finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) 112.431 108.404
Izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0
Povečanje kapitala (brez čistega dobička) 703.414 0
Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 728.423 0
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 471.812 0
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 1.616.708 0

Odtoki pri financiranju -714.266 -2.628.940
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje) -173.179 -178.194
Izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje 0 0
Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta) 0 -1.263.259
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (razen za prevrednotenje) 0 -103.607
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 -447.886
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (razen za prevrednotenje) 0 -140.916
Zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delitve dobička (izplačila dividend in drugih 
deležev v dobičku) -541.087 -495.078

Prebitek pritokov pri financiranju (a manj b) ali prebitek odtokov pri
financiranju (b manj a) 2.918.522 -2.520.536

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 26.797 17.598

Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc 9.199 6.090

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 17.598 11.508  
Tabela 58: Izkaz finančnega izida 
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Izkaz finančnega izida prikazuje premike (prilive in odlive) finančnih sredstev na posameznih 
področjih, kot so poslovanje, financiranje in investiranje. 
 
 

3.6 PLAČILA IN DRUGE UGODNOSTI 
 
3.6.1 Izplačila upravi v zadnjem poslovnem letu 
 
-uprava 
Generalni direktor g. Mladen Kučiš je v letu 2005 prejel bruto plačo v višini 16.605 tisoč SIT (15.366 
tisoč SIT fiksni del in 1.239 tisoč SIT gibljivi del), bonitete so znašale 9 tisoč SIT, nadomestila – 
povračila stroškov (prevoz, prehrana, dnevnice, kilometrina, stroški prenočevanja in ostali stroški ) pa 
so znašala 522 tisoč SIT.  
 
Namestnik generalnega direktorja g. Goran Brankovič je v letu 2005 prejel bruto plačo v višini 4.644 
tisoč SIT (4.644 tisoč SIT fiksni del in 0 tisoč SIT gibljivi del), bonitete so znašale 0 tisoč SIT, 
nadomestila – povračila stroškov (prevoz, prehrana, dnevnice, kilometrina, stroški prenočevanja in 
ostali stroški ) pa so znašala 126 tisoč SIT. Gospod Brankovič je prejel odpravnino v bruto višini 2.900 
tisoč SIT in sejnine ter nagrade za delo v nadzornem svetu 3.218 tisoč SIT. 
 
Generalni direktor do zamenjave (13.06.2005) g. Borut Mokrovič je v letu 2005 prejel bruto plačo v 
višini 22.283 tisoč SIT (22.283 tisoč SIT fiksni del in 0 tisoč SIT gibljivi del), regres v višini 192 tisoč 
SIT, bonitete so znašale 54 tisoč SIT, nadomestila – povračila stroškov (prevoz, prehrana, dnevnice, 
kilometrina, stroški prenočevanja in ostali stroški ) pa so znašala 644 tisoč SIT. Gospod Mokrovič je 
prejel odpravnino v bruto višini 38.116 tisoč SIT in nagrado po sklepu skupščine v bruto višini 6.898 
tisoč SIT. Družba je plačevala zavarovanje (izplačilo po doživetju družbi) v skupnem znesku 801 tisoč 
SIT. 
 
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. 
 
3.6.2 Izplačila članom nadzornega sveta v zadnjem poslovnem letu 
 
Nadzorni svet prejema sejnino v višini 40 tisoč SIT za člane in 60 tisoč SIT za predsednika nadzornega 
sveta. Istočasno prejemajo člani nadzornega sveta tudi mesečno nadomestilo za delo v nadzornem 
svetu, ki znaša za predsednika bruto 210 tisoč SIT in za člana bruto 105 tisoč SIT. 
 
Prejemki nadzornega sveta v letu 2005: 

• sejnine in nadomestilo za delo v nadzornem svetu v višini 7.100 tisoč SIT; 
• kilometrino v višini 1.338 tisoč SIT; 
• nagrado po sklepu skupščine v višini 23.669 tisoč SIT; 

 
 
3.6.3 Posebne pravice in ugodnosti, ki pripadajo članom uprave in nadzornega sveta 
 
Drugih ugodnosti in pravic za člane uprave in nadzornega sveta ni. 
 
 
3.6.4 Lastniški delež zaposlenih, članov nadzornega sveta in uprave 
 
Lastniški delež zaposlenih, članov nadzornega sveta in uprave ne presega 3% . 
 
Generalni direktor g. Mladen Kučiš ne poseduje delnic Term Čatež d.d.. 
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Nadzorni svet ima po stanju delniške knjige na dan 01.10.2005 v lasti 5.054 delnic, kar predstavlja 
0,85% vseh delnic izdajatelja.  

 

Tabela 59: Izpis iz delniške knjige 

 
Upravi in nadzornemu svetu niso podeljene pravice do pridobitve ali nakupa delnic izdajatelja. Družba 
nima oblikovane sheme udeležbe zaposlenih v dobičku izdajatelja. Pridobitev delnic s strani uprave, 
nadzornega sveta in zaposlenih je možna pod enakimi pogoji, kot jih imajo ostali udeleženci trga 
kapitala. 
 
 

3.7 IZJAVA UPRAVE 
 
Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob 
Savi, za leto, končano na dan 31.decembra 2005. 
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 in izidov njenega poslovanja za leto 2005. 
Uprava potrjuje, da so bili računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo in 
Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 

3.8 PREDLOG OBLIKOVANJA VIŠINE BILANČNEGA DOBIČKA 
 P   o   s   t   a   v   k   e leto 2005 

Čisti dobiček poslovnega leta 728.138.317,03 
Uporaba oz. razporeditev čistega dobička poslovnega leta
- za druge rezerve iz dobička (po 228.čl.ZGD, največ 
   polovico preostanka čistega dobička po uporabi iz 
   odstavka 228.člena ZGD) 364.069.158,52 
Preostanek čistega dobička leta 2005 364.069.158,52 

Ugotovitev bilančnega dobička 
Preostanek čistega dobička leta 2005 364.069.158,52 
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 902.512.233,67 
Prenesene druge rezerve iz dobička prejšnjih let 0,00 
Bilančni dobiček, ki ga razporedi skupščina 1.266.581.392,19  

Tabela 60: Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2005 skupščini 

 

IZPIS IZ DELNIŠKE KNJIGE NA DAN 31.12. - člani uprave in nadzornega sveta

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004
Odstotek Število Odstotek Število 

DELNIČAR lastništva delnic lastništva delnic
Uprava
Mladen Kučiš 0 0 0 0
Goran Brankovič (do 08.08.2005) 0,03 200 0 0
Borut Mokrovič (do 13.06.2005) 0,19 1.125 0,19 1.125
Nadzorni svet
Mladen Stariha 0 5 0 5
Johannes Attems 0,84 5.005 0,84 5.005
Bojan Petan 0,01 41 0,01 41
Zdenka Urekar 0 3 0 0
Roman Ducman (do 14.07.2005) 0,01 52 0,01 52
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Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2005 skupščini v tolarjih
Bilančni dobiček 1.266.581.392,19

Predlog delitve:
 - del bilančnega dobička za dividende 627.811.800,00
 - del bilančnega dobička za nagrade upravi 9.862.069,60
 - del bilančnega dobička za nagrade nadzornemu svetu 19.468.967,74
 - del bilančnega dobička za prenos v preneseni dobiček družbe 609.438.554,85
Dividenda na delnico 1.050,00  

Tabela 61: Predlog delitve bilančnega dobička iz leta 2005 skupščini  
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4 DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 
Po datumu obračunskega obdobja ni bilo zabeleženih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na 
poslovanje družbe, razen podpisa pogodbe za gradnjo štirih apartmajev v Marini Portorož. 
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5 MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 
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6 IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH 
DELNIŠKIH DRUŽB 

 
V Termah Čatež d.d. se od ustanovitve delniške družbe v letu 1991  zavestno trudimo za čim boljšo 
komunikacijo z delničarji in javnostjo. Skrbimo, da so naša ravnanja skladna z veljavno zakonodajo in 
etičnimi načeli poslovne kulture. Tudi v letu 2005 je družba razvijala dobro prakso upravljanja v skladu z 
usmeritvami iz Kodeksa in na podlagi dobre prakse, ki jo je razvila sama. V tej izjavi, ki jo objavlja tudi v 
Letnem poročilu za leto 2005, družba upošteva spremenjeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb 
(Ur.list RS št. 118/05). Izjava se nanaša na obdobje zadnjega leta pa do dneva sprejema. Pri oblikovanju 
izjave so bila upoštevana pojasnila v preambuli Kodeksa, ki uvajajo razlikovanje med priporočili, za katera 
podpisniki Kodeksa štejejo, da jih je potrebno pojasniti, kadar gre za odstopanja, in nezavezujočimi pravili 
dobrega sistema upravljanja. Kodeks je objavljen v slovenskem jeziku in angleškem jeziku na spletni strani 
www.ljse.si. 
 
Uprava  družbe  izjavlja, da Terme Čatež d.d. spoštujejo Kodeks upravljanja javnih delniških družb. 
Odstopanja od določil v Kodeksu so pojasnjena v tej izjavi. 
 
V poglavju 1: Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami, razdelek  
1.1. Cilji družbe 
Priporočilo pod točko 1.1.1. – V statutu Term Čatež d.d. niso opredeljeni cilji družbe. Kljub temu organi 

družbe delujejo v skladu z osnovnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, t.j. maksimiranje vrednosti 
družbe. 

Priporočilo pod točko 1.3.9. – Skupščina delničarjev ne voli kandidate za člane nadzornega sveta – 
predstavnike kapitala posamično, temveč listo kandidatov, ki jo predlaga nadzorni svet družbe.  

Priporočilo pod točko 1.3.12. – Do sedaj pri objavljanju sklepov nismo navajali odstotka delnic z glasovalno 
pravico, ki so pristopile h glasovanju in odstotka glasov za in proti, ker to ni bila praksa. V objavi 
sklepov je bil naveden odstotek prisotnih delnic na skupščini z glasovalno pravico (kvorum). Določilo 
bo družba uveljavila pri prvi naslednji objavi sklepov skupščine delničarjev. 

 
V poglavju 2: Uprava družbe 
2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave ter lastništvo delnic družbe 
Priporočilo pod točko 2.3.8. – Celotna plačila, povračila in druge ugodnosti uprave, razvidna iz pojasnil k 

računovodskim izkazom, so le v bruto zneskih. Plačila izplačana v letu 2006 pa bodo v naslednjem letu 
razvidna tudi v neto znesku. 

Priporočilo pod točko 2.3.3. – Definiranje plačila uprave glede variabilnega dela je v pripravi.  
 
V poglavju 3: Nadzorni svet, razdelek 3.1. Naloge in odgovornosti 
Priporočilo pod točko 3.1.10. – Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela 

posameznih članov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in njegovi člani v skladu s 
svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta. 
Pri nagradi nadzornemu svetu, ki se izplača iz dobička, pa nadzorni svet upošteva večje odgovornosti 
predsednika.  

V poglavju 5: Povezane družbe 
Priporočilo pod točko 5.4. – Sistem rednega poročanja o delu odvisnih družb je v pripravi. 
 
V poglavju 7 : Razkritja 
Priporočilo pod točko 7.1.4. – Družba bo v celoti spoštovala točko 7.1.4. od 01.01.2006. 
Priporočilo pod točko 7.1.9. in razdelek 7.5. Spletne strani družbe: priporočilo pod točko 7.1. – Družba je v 

vseh objavah, polletnih in letnih poročilih razkrivala podatke iz prospekta. Ažurirani prospekt bo družba 
pripravila v tekočem letu.  

Priporočilo 7.1.13. – Družba je do sedaj javno objavljala spremembe glede kvalificiranih deležev v družbi, 
ne pa tudi morebitinih navzkrižnih povezanosti z drugimi družbami. Družba bo priporočilo spoštovala.  

 
V Čatežu, april 2006 
 
 
Terme Čatež d.d. 
Generalni direktor                                                                          
Mladen Kučiš 
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7 DOSTOP DO KLJUČNIH OSEB V DRUŽBI IN POMEMBNIH 
OBJAV 

7.1 DOSTOP DO KLJUČNIH OSEB V DRUŽBI 
 Terme Čatež d.d. 
Topliška cesta 35 
8251 Čatež ob Savi 
Tel.  07 49 35000 
E-mail: info@terme-catez.si 
Splet:  www.terme-catez.si 

Funkcija Ime in priimek Telefon Elektronski naslov 
Uprava 
Predsednik uprave Mladen Kučiš 07 49 36 702 mladen.kucis@terme-catez.si

Pomočniki generalnega direktorja 
Pomočnik GD za finance Zvonko Krulc 07 49 35 000 zvonko.krulc@terme-catez.si

Pomočnik GD za splošne in pravne zadeve Renata Martinčič 07 49 36 703 renata.martincic@terme-catez.si

Pomočnik GD za investicije Tone Zupanc 07 49 36 708 tone.zupanc@terme-catez.si

Pomočnik GD za informatiko in organizacijo Stane Ilc 07 49 36 707 stane.ilc@terme-catez.si

Izvršni direktorji 
Hoteli v Čatežu in na Mokricah Dušan Černe 07 49 36 711 dusan.cerne@terme-catez.si

Hoteli v Kopru Tomaž Mencinger 05 61 00 303 tomaz.mencinger@terme-catez.si

Vodni programi Dejan Bibič 07 49 36 709 dejan.bibic@terme-catez.si

Marketing in prodaja Marjanka Bužančič 07 49 36 724 marjanka.buzancic@terme-catez.si

 
 
 
 

7.2 DOSTOP DO OBJAVLJENEGA GRADIVA NA SPLETNI STRANI 
 
Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo družba sproti objavlja 
na spletni strani. Objavljeni revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2005 bodo dostopni 
javnosti od 18.05.2006 dalje na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob 
Savi, vsak dan od 8. do 14. ure, ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom  

• »o podjetju«, 
• »novinarska soba«, 
• »sporočila za javnost« 

Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve bo letno poročilo predloženo v skladu s predpisi. 
 
 

7.3 OSEBE ZADOLŽENE ZA KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI 
 
Pomočnik gen. direktorja za finance Zvonko Krulc   
(e-mail: zvonko.krulc@terme-catez.si,  
tel.: 07 49 36 703) in  
 
Pomočnica gen. dir. za pravne in splošne zadeve Renata Martinčič  
(e-mail : renata.martincic@terme-catez.si,  
tel.: 07 49 36 706) 
 




