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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava napotke za pisanje kakovostnih letnih poročil. Letna 
poročila pišejo vsa podjetja, ki so po zakonu za to zavezana. Podjetje pa ne piše letnega 
poročila samo zaradi zakona, temveč to vedno bolj izkoristi kot marketinško kampanjo, 
pri kateri obvešča interesno skupino o podjetju, o spremembah, ki so nastopile v 
poslovnem letu. Iz računovodskih izkazov, ki so v obveznem delu letnega poročila, smo 
na podlagi vodoravne in navpične analize in analize kazalnikov razbrali poslovanje 
podjetja. Ker pa te niso dovolj, smo pogledali še v ostala dva dela letnega poročila – v 
uvodni in v splošni. Tu smo našli tudi neračunovodske informacije, kot na primer 
informacije o zaposlenih, informatiki, prodaji, o načrtih za prihodnost podjetja … Na 
podlagi analize računovodskih izkazov in na podlagi ostalih, neračunovodskih 
informacij smo razbrali celovitost poslovanja podjetja, ugotovili prednosti podjetja ter 
pripravili predloge za izboljšavo. 

Ključne besede: letno poročilo, interesna skupina, analiza podjetja, poslovanje podjetja, 
sestavine letnega poročila 

ABSTRACT 

The following thesis deals with directions providing solutions for quality annual report 
writing. Annual reports have to be provided by all companies that are bounded by the 
law and in some cases, due to marketing campaigns. The latter is widely used for the 
purposes of marketing, where companies use the annual reports in order to provide 
detailed information regarding the company’s structure and activities to the parties 
involved. On the basis of vertical, horizontal and indicator analysis that was taken from 
the accounting report, representing the main part in every annual report, we determined 
the operating system of a company. However, the analysis could not be based on the 
accounting report solely – therefore, the other two parts of the annual report had to be 
considered. The general and introductive part provide a detailed information concerning 
personnel, information technology, sales, company’s future plans, etc. By considering 
all information, both accounting and non-financial, we have been able to summarize the 
Company strengths (and weaknesses) and able to propose improvements for the 
company.

Key words: annual report, target group, company’s analysis, company’s operation, parts 
of annual report 
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1 UVOD  

Menim, da bi se vsak posameznik vsaj enkrat v letu moral vprašati: »Kaj je v letu 
dosegel, kaj bi se dalo popraviti in kaj bi se dalo še narediti?« Na podlagi tega bi si 
moral postaviti nove cilje in izzive. Na ta način bi lahko opazili, kje smo ranljivi in v 
naslednjem letu delali na boljši odpornosti. Pomembno je, da vemo, kje so naše 
prednosti, slabosti, nevarnosti, pretnje ... Če to vemo, si laže izdelamo strategijo, s 
katero bomo ukrepali v prihodnje. Izdelali si bomo smotre in cilje, se pripravili na razne 
možne scenarije. Pomembno je, da smo pripravljeni in organizirani. Trdim, da bomo 
mnogo laže živeli v sožitju z okoljem, če bomo planirali za prihodnost, če znamo živeti 
sedanjost ter se učimo iz preteklosti. 

Enako velja za podjetja. Še bolj. Ker so podjetja še mnogo bolj organizirana, je za 
odgovornost zanje poskrbel že zakon, ki pravi, da se ta morajo spraševati o letnem 
poslovanju in to celo ubesediti v letnem poročilu.  

Naslov moje diplomske naloge je: »Analiza letnega poročila«. 
Cilj naloge je oblikovati napotke, ki naj bi pomagali pri sestavljanju kakovostnih 

letnih poročil, predstaviti subjekte in njihove potrebe, ki vplivajo na izdelavo letnega 
poročila, seznaniti bralca glede zakonodaje v zvezi z letnimi poročili predvsem v 
Sloveniji, dotaknila pa se bom tudi urejenosti letnih poročil v tujini.  

Praktičen del bo zasnovan na analizi letnega poročila podjetja Terme Čatež, d. d. za 
leto 2004. Ocenila bom njihovo poslovanje z izračunavanjem raznih ekonomskih 
kazalnikov ter razbrala poslovanje podjetja.  

Teza se ne nanaša dobesedno na naslov, vendar je v direktni povezavi s tematiko. 
Moje teze so naslednje: 

1. Da razumemo poslovanje podjetja, nam niso dovolj le računovodski izkazi, 
temveč jih je treba podkrepiti z neračunovodskimi informacijami kot so npr. 
zadovoljstvo zaposlenih, odvisnost od dobaviteljev, odnos do okolja, prejete 
nagrade podjetja …. 

2. Letno poročilo je pisano za interesne skupine, ki so zelo raznolike, saj ima vsak 
uporabnik (interesent) drugačne potrebe.  

3. Letno poročilo predstavlja podjetju zelo pomembno marketinško kampanjo. 
4. Letno poročilo mora biti lahko berljivo, ne preveč strokovno, vizualno 

zanimivo, da bralca pritegne k branju. 

Metoda 

Diplomska naloga je nastala na podlagi študija obsežne literature, knjig, študijskih 
gradiv, člankov, internetnih objav ... Pri diplomski nalogi mi je pomagal tudi študij na 
Fakulteti za management ter posvetovanje s profesorji, saj sem tam dobila osnovo za 
razumevanje ekonomije. Obenem mi je bilo v veliko oporo podjetje Terme Čatež, d. d. z 
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raznimi posveti in informiranjem ter z dovoljenjem za uporabo njihovega letnega 
poročila. 

Diplomsko nalogo bom razdelila na dva dela – na teoretični del, pri katerem se bom 
opirala na prebrano slovensko in tuji literaturo, ter praktični del, kjer bom skušala 
prikazati, kako podjetje Terme Čatež, d. d. izpolnjuje navodila za izdelavo letnega 
poročila ter skušala ustvariti sliko poslovanja podjetja. 

Omejitve 

Omejitev bi lahko bila glede slovenske literature, saj sem včasih morala uporabiti 
tudi že nekoliko staro literaturo (pet in več let). Menim, da se letna poročila spreminjajo 
ter da pridobivajo vse večji pomen.  

To sem skušala deloma popraviti s prebiranjem novejše tuje literature in z uporabo 
interneta, saj je tam moč najti najnovejše prispevke.  

Omejitev, bi lahko bilo tudi razumevanje tuje literature oz. ker to, da že zakon za 
tuje države predvideva drugače. 

Omejitve so tudi pri potrjevanju teze, saj ne bom naredila raziskave na več podjetjih, 
temveč samo na enem ter si skušala teze potrditi iz prebrane literature ter v praktičnem 
delu, kjer ocenjujem poslovanje podjetja. 
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2 POMEN KOMUNICIRANJA V RAČUNOVODSTVU 

Letna poročila podjetje objavlja zato, da ponudi informacije uporabnikom, ki te 
informacije dekodirajo oz. si jih interpretirajo in se na podlagi teh odločajo. Informacije 
v letnih poročilih morajo biti za interesno skupino pomembne, točne, popolne in 
razumljive, skratka, zanesljive, torej ne smejo zavajati. Cilj letnega poročila je, da 
podjetje informira uporabnike o finančni trdnosti, zanesljivosti, razvoju ali nazadovanju 
podjetja, predvsem pa, da sporoča informacije, za katere želi, da jih naštete skupine 
prejmejo. 

V tem poglavju bom obrazložila bistvene pojme oz. besede zaradi lažjega 
razumevanja, torej: komuniciranje in računovodsko informiranje. Odgovoriti želim na 
vprašanje, kaj je interesna skupina, in analizirati njene potrebe. 

Pojem »komunicirati« izhaja iz latinske besede »communicare« in pomeni 
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet.  

Komuniciranje pomeni »izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati 
se«. Komunikacija pa je sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij. V 
poslovnem svetu potrebujemo poslovno komuniciranje, kar pomeni komuniciranje, ki se 
nanaša na poslovanje (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 22). 

Računovodsko informiranje zajema vse dele računovodstva. Njegova naloga je 
posredovati računovodske informacije uporabnikom oz. na primeru letnega poročila 
interesnim skupinam (lastnikom, kupcem, dobaviteljem, posojilodajalcem, državi, 
javnosti).  

 
Za koga podjetje piše letno poročilo? Podjetje se želi predstaviti zunanjemu in 

notranjemu okolju: 

• navzven – na primer komunicira z odjemalci in dobavitelji, konkurenti in 
oblastjo; 

• znotraj – med ravnmi v organizacijami, med deli organizacije in med 
funkcijami. 

2.1 Pojem računovodstva in računovodskega informiranja 

Izhajam iz meni osebno modre misli, ki sem jo nekoč nekje prebrala: 
»Računovodstvo ni vse, a brez njega ni nič.« Zato se bom že tu dotaknila moje prve teze 
in jo argumentirala najprej teoretično ter kasneje prikazala še na primeru letnega 
poročila družbe Terme Čatež, d. d.  

Računovodske informacije nam niso dovolj za razumevanje poslovanja podjetja. 
Računovodske informacije je treba dopolnjevati z neračunovodskimi. Ob obilici 
računovodskih informacij, ki jih najdemo v letnem poročilu, je torej te treba podkrepiti 
z neračunovodskimi ter jih obrazložiti, da bodo bralcu letnega poročila razumljive. 
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Še ena pomanjkljivost v računovodstvu je ta, da iz računovodskih informacij ne 
razberemo, koliko so naši zaposleni sposobni in kakšna znanja imajo. Tega zaenkrat še 
ne moremo ovrednotiti. Moje mnenje je, da človeškega dejavnika ni mogoče oceniti, 
izhajam iz humanega stališča, čeprav bo verjetno marsikateri analitik, strokovnjak temu 
oporekal. Z mojega stališča so zaposleni največja vrednost v podjetju, kajti brez njih 
nikoli ne bi dosegali ciljev podjetja.  

Torej, če bi bilo letno poročilo zgolj zbirka računovodskih informacij, menim, da 
interesenti ne bi razbrali pravega pomena, bistvenega za razumevanje poslovanja 
podjetja, zato jih je treba dopolnjevati z drugimi informacijami, kot npr. kadrovskimi, 
marketinškimi ... 

Računovodstvo je dejavnost, ki spremlja in preučuje denarno izražene pojave, ki so 
povezani s poslovanjem nekega sistema (Milost 1997, 11). 

Računovodstvo sestavljajo: 

• knjigovodstvo, 
• računovodsko predračunavanje, 
• računovodsko nadziranje, 
• računovodsko analiziranje. 

Da napišemo letno poročilo v skladu z zakonom, se moramo soočiti z vsemi deli 
računovodstva. 

Najpomembnejši splet v informacijskem sistemu najdemo v računovodstvu, saj gre 
za oblikovanje informacij o nabavni, proizvajalni, prodajni in finančni dejavnosti. Gre 
za računovodske informacije o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, stroških, 
odhodkih, prihodkih, poslovnih izidih, odtokih, pritokih in o denarnih sredstvih, 
finančnem izidu (Koketec-Novak, Korošec in Melavc 2002, 11). 

Računovodske informacije, računovodski izkazi in poslovna poročila morajo 
prikazovati resnično stanje premoženja in poslovni izid družbe (Priročnik za zaključni 
račun 1996, 49), zato je tu že zakon poskrbel, da morajo biti letna poročila nekaterih 
družb revidirana. Revizor lahko poda naslednja mnenja (Horvat 2000, 62): 

• mnenje brez pridržka (pozitivno mnenje), s katerimi ocenjuje, da so 
računovodski izkazi resnični in objektivni; 

• mnenje s pridržkom, ko ne more podati mnenja brez pridržka, saj so posledice 
nesoglasja bistvene; mnenje s pridržkom izrazi tako, da je za besedo »razen« 
naveden učinek zadeve, na katero se pridržek nanaša; 

• odklonilno mnenje (negativno mnenje); s tem mnenjem revizor oceni, da 
računovodski izkazi niso resnični in pošteni; 

• mnenje zavrne, ko revizor nima zadostne podlage, da bi lahko zanesljivo ocenil 
resničnost in poštenost računovodskih izkazov. 
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Zunanje revidiranje računovodskih izkazov je usmerjeno predvsem k zagotavljanju 
zanesljivosti računovodskih izkazov, na katere se pri svojih odločitvah opirajo njihovi 
zunanji in notranji uporabniki (Mayr 2000, 37). 

2.2 Interesne skupine in informacije 

Interesa skupina je skupina oseb, tako pravnih kot fizičnih, ki kakorkoli delujejo na 
podjetje oz. podjetje deluje na njih in jih zato poimenujemo interesna skupina. Podjetje 
se s svojim poročilom predstavi interesnim skupinam, ki zajemajo (Lozej 2003, 48): 

• lastnike (delničarje), 
• posojilodajalce, 
• kupce, 
• dobavitelje 
• zaposlene, 
• državo 
• širšo javnost. 

Lastniki 

Zanima jih predvsem gibanje delnice in njena vrednost, dosežen dobiček, 
predvidena višina za dividendo. Vsekakor si večji lastniki želijo izvedeti še ostale 
informacije, npr. o vodstvu, o strukturi lastništva …, ter imeti v vpogled finančni 
položaj podjetja.  

V primeru, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo z enim lastnikom, ali, kot je v 
Sloveniji razširjeno, za družinske lastnike, bo njih predvsem zanimal obseg poslovanja 
in v zvezi s tem dobiček. Predvidevam, da lastnikov ne zanima objava letnega poročila, 
saj jim po eni strani predstavlja strošek in porabo časa, širše gledano pa jim lahko 
pozitivno predstavlja tudi marketinško kampanjo. 

Vsebine, ki jih najbolj zanimajo, so (Vezjak 1998, 35): 

•  finančne informacije, 
• pojasnila k računovodskim izkazom, 
• razkritja informacij v računovodskih izkazih, 
• splošen pregled poslovanja v prejšnjem letu, 
• opis dejavnosti podjetja in njegovega poslovanja, 
• informacije o strategiji in načinu, kako doseči cilje, 
• informacije o pričakovanih ciljih v prihodnosti, 
• poročilo direktorja. 
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Posojilodajalci 

Te zanimajo predvsem finančni podatki iz računovodskih izkazov in razkritja 
denarnih postavk. Najbolj, pa jih zanima, ali jim bo podjetje sposobno vrniti dana 
posojila. Krediti so lahko kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni in so ponavadi 
zavarovani npr. s hipotekami. Posojilodajalci, to so večkrat banke, vsekakor najraje 
dobijo izplačan kredit v denarju, saj bi izterjava na druge načine lahko privedla do 
neugodnosti, tako časovno kot stroškovno. Zato mislim, da je za njih zelo pomembno, 
da so letna poročila revidirana, da jih pregleda revizor, torej, da je mnenje o letnem 
poročilu podal nek zunanji subjekt (revizor) in s tem ugotovil poštenost in zanesljivost 
objavljanja podatkov o poslovanju podjetja …  

Posojilodajalce dandanes ne zanima več samo cena oz. vrednost hipoteke, temveč 
tudi, kje se nahajajo, zanima jih tudi politika varstva okolja. Marsikdaj je težko oceniti 
vrednost hipoteke, saj se cene spreminja skozi čas glede na ponudbo in povpraševanje 
na trgu.  

Kupci 

Velike kupce zanima, koliko odstotkov imajo na podlagi vseh kupcev. Ugotoviti 
želijo informacijo o lastni pomembnosti, moči. Če je kupec dovolj velik, dovolj 
pomemben za podjetje, lahko včasih narekuje pogoje in lahko tako izkoristi politiko 
popustov in plačilnih rokov. Majhni kupci večinoma v letnih poročilih ne iščejo 
informacij. 

Dobavitelji 

Dobavitelje zanima predvsem plačilna sposobnost podjetja, zanima jih, ali obstaja 
nevarnost, da bi podjetje zašlo v stečaj. Zato pogledajo v strukturo obveznosti v bilanci 
stanja, preverijo povprečne roke plačil, kdaj zapadejo obveznosti, letni promet s 
posameznimi dobavitelji, lahko tudi razberejo, kdo jim je konkurent, saj lahko opazijo s 
kom poleg njih podjetje posluje. Na podlagi primerjave s konkurentom lahko izdelajo 
strategijo in pripravijo boljšo ponudbo za podjetje in si tako ustvarijo večjo prodajo. 

Konkurenca 

Mislim, da konkurenčnim podjetjem, če znajo razbrati informacije, koristijo prav 
vse informacije v letnem poročilu. Pametno bi bilo narediti analizo primerjave, SWOT 
analizo1, iz katerih bi razbrali, kaj bi lahko naredili več, da bi bili boljši od konkurence. 
Včasih razberemo, da sami ne moremo nastopati v enem okolju, zato so včasih smiselne 
tudi povezave.  

                                                 
1 SWOT analiza, uporabljamo kot analizo v podjetju za boljše odločanje in izhaja iz angleške 
besede, kar pomeni: S – strenght, kar pomeni prednosti, W – weaknesses, kar pomeni slabosti, 
O – opportunities, torej priložnosti, in T – threats, kar pomeni pretnje (Fleet, Summers in Smith 
2004, 82). 
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Zaposleni 

Zaposlene zanima ekonomsko stanje podjetja, koliko je njihovo delavno mesto 
stabilno, morda politika napredovanja in izplačevanja plač ter drugih bonitet, kako je 
urejeno varstvo pri delu, možnosti izobraževanja itd. Letno poročilo kot komunikacijsko 
sredstvo za zaposlenega ni dovolj, vendar je dovolj pomemben komunikacijski 
program. Z njim podjetje kot s komunikacijskim sredstvom lahko zaposlenim sporoči, 
kako jih potrebuje in kako ceni njihov prispevek ter jih na ta način motivira in povečuje 
njihovo pripadnost podjetju. Lahko pa z njim tudi izdajajo informacije o tem, katere 
kadre bodo iskali v prihodnje. 

Država 

Interes države je, da podjetje posluje, ne zanima pa jih toliko letno poročilo oz. vsaj 
tako poglobljeno ne. Davčni uradi sproti pridobivajo informacije o poslovanju podjetja, 
o računovodskih izkazih. Vendar pa prav država ureja poslovanje podjetij z zakonom, 
da so podjetja obvezna in dolžna izdajati letna poročila. Za državo je pomembno, da 
opišemo sponzorstva in donacije predvsem zaradi obdavčenja npr. na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva, znanosti, kulture in športa. Ta del ne zanima 
samo države temveč v veliki meri, če ne v še večji meri tudi širšo javnost. Na ta način 
podjetje gradi svoj ugled v okolju.  

Širša javnost 

Podjetje lahko izkoristi in poda informacije o tem, kako skrbi za okolje. 
Področje politike varstva okolja je vse pomembnejše z vidika javnosti, predvsem pa 

lahko ponudi naslednje informacije (Vezjak 1998, 38): 

• da so njihovi proizvodi do okolja prijazni; 
• kako se njihovi proizvodi ali storitve uporabljajo pri varstvu okolja; 
• z opisi svojih prizadevanj za zmanjševanje onesnaževanja okolja, recikliranjem 

materiala in podobnim. 
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3 SESTAVINE LETNEGA POROČILA 

Opredelila in opisala bom sestavine letnega poročila, dotaknila pa se bom tudi 
napotkov pri pisanju teh. Zanimivo mi je bilo branje več avtorjev, zato sem jih med 
seboj primerjala in ugotovila, da mislijo isto, vendar sestavine drugače poimenujejo oz. 
jih drugače razvrščajo. 

Najprej sem se obrnila na Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in ugotovila, da 
predpisuje zelo malo. 

Po Horvatovi (2000, 73–90) metodološki okvir letnega poročila oz. njegove tipične 
sestavine zajemajo: 

• naslovnico, 
• finančne poudarke, 
• kazalo, 
• pismo in nagovor predsednika uprave, 
• besedilo, ki naj izrazi osebnost podjetja, 
• letno računovodsko poročilo in poslovno poročilo, 
• zbirnik statistik, 
• grafe in tabele, 
• mnenje revizorske hiše in 
• direktorske profile. 

Horvatova v nadaljevanju tudi navaja tipične sestavne dele, ki jih bom podrobneje 
opisala. Letno poročilo ima naslednje dele: 

• uvodni del s strnjenimi poudarki, 
• splošni del, 
• računovodski izkazi s pojasnili in poslovno poročilo, ki so s ključnimi 

številkami prikazani v grafih in slikah, katerega lahko poimenujemo tudi 
obvezen del. 

3.1 Uvodni del letnega poročila 

»Prva stran« oziroma zunanja stran ovitka letnega poročila je naslovnica, ki 
napoveduje »temo« (Horvat 2000, 74 in 75). 

Temu sledi uvodni del, ki vsebuje: 

• povzetek s finančnimi in drugimi poudarki, ki so bili relevantni za podjetje v 
poslovnem letu; namen tega je, da se bralec letnega poročila seznani s sklepnimi 
mislimi, še preden začne brati letno poročilo; 

• kratko uvodno predstavitev podjetja; 
• kazalo; 
• poročilo predsednika uprave in poročilo nadzornega sveta. 
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Napotek, ki bi ga podala pri pisanju uvodnega dela, je, da naj bo lahko berljiv, to 
pomeni, naj ne bo preveč strokoven, kajti letno poročilo je namenjeno več interesentom. 
Naj pritegne bralca k nadaljnjemu branju in naj bo tudi dovolj prepričljiv. 

Povzetek z uvodnimi kategorijami, ki jih želimo poudariti iz minulega poslovnega 
leta, je smiselno predstaviti v obliki kratkih alinej, finančne poudarke pa v obliki 
grafikonov in tabel. Med finančnimi podatki, ki jih predstavimo za obdobje od dveh do 
petih let, so gibanje dividende na delnico, dobiček na delnico, prodaje izdelkov in 
storitev, čistega dobička, vlaganj v določenem obdobju, naložb v osnovna sredstva in 
podobno. Nakažemo lahko tudi cilje, ki jih mislimo dosegati v prihodnosti. 

V kratki uvodni predstavitvi prikažemo najosnovnejše podatke, kot so sedež 
podjetja, osnovna dejavnost, število zaposlenih, najpomembnejše poslovne ter 
proizvodne enote itd. Lahko dodamo kratek zgodovinski pregled razvoja podjetja, 
najpomembnejše ekonomske in neekonomske cilje. Zavedati se moramo, da podjetja 
obstajajo na trgu zaradi ekonomskega cilja ustvariti dobiček, vendar ne smemo 
zanemariti tudi drugih ciljev. Iz leta v leto je bolj pomembno, kako se podjetje kaže 
okolju. Zato naj ne pozabimo omeniti sponzorstva in donacij, torej kako smo bili v stiku 
z okoljem, npr. naravno, kulturno, tehnološko, socialno. Izpostavila bi najpomembnejše, 
kar bi podjetje moralo narediti v tem delu – to je, da poudari najpomembnejše dosežke v 
tem letu, kajti to bo bralcu padlo v oči in ga napeljalo k branju ... 

Poročilo predsednika uprave je ponavadi zaradi pomembnosti na začetku letnega 
poročila. Pisano je ponavadi v pismu, vendar menim, da bi ta del poročila podjetja 
morala spreminjati iz leta v leto. Npr. lahko bi podjetje za spremembo napisalo intervju 
ali pa bi lahko zamenjamo vrstni red, vendar ne smemo pretiravati, saj je poročilo 
predsednika uprave še zmeraj tako pomembno, da mora biti na začetku. Ker nisem 
pogledala samo enega poročila, vendar nekaj več, sem opazila, da so poročila pisana po 
nekem »kalupu«. Podjetja bi morala izrabiti inovativnost tam, kjer zakon to dopušča. 
Npr. zakon dopušča objavo slik oz. tega ne prepoveduje. Opazila sem, da so slike ljudi, 
kot predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta, slikani kot portret. Moje mnenje 
je, da to postaja dolgočasno. Lepše bi bilo, da bi npr. bil predsednik slikan za svojo 
delovno mizo, kjer bralcu poročila pokaže njegov vsakdanjik, njegov delovni dan.  

Poročilo predsednika uprave ponavadi vsebuje informacije o aktivnosti podjetja, kot 
so (Elliot in Elliot 1999, 788): 

• podrobnosti o osnovnih značilnosti poslovanja v prejšnjem letu,  
• jasen pregled razvoja poslovanja, 
• predvidevanje prihodnjega razvoja, 
• raziskave in razvoj, vezane na leto poslovanja, 
• pomembnejše spremembe v stalnih sredstvih, 
• informacije o spremembah deležev lastništva v osnovnem kapitalu – to 

vključuje nakupe tudi lastnih delnic in deleže delnic, ki so jih kupili direktorji, 
• informacije o delitvi dobička oz. politiki dividend, 
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• aktivnosti, ki jih je podjetje realiziralo z lokalnim okoljem. 

Vsekakor bomo našli te informacije tudi v nadaljevanju letnega poročila, v finančnih 
izkazih še bolj podrobno in suhoparno, vendar, na nas je, da v strnjeni obliki poudarimo 
dosežke podjetja, ki so vezani na preteklost in sedanjost, ter da omenimo prihodnost na 
način, ki bo bralcu zanimiv. Lahko bi malce pretiravala in »začinila« vse na pisateljski 
oz. pesniški način in gotovo včasih to ne bi škodilo, še več, pozitivno bi vplivalo na 
kakovost in zanimivost letnega poročila. Kar pa je pomembnejše, je pokazati 
zainteresiranim pravo in pošteno sliko poslovanja podjetja. Na kratko je to inovativen 
del, kjer lahko izrazimo duha družbe … 

Ni obvezno, da je poročilo predsednika nadzornega sveta na uvodnih straneh. 
Dobro je, da tu predstavijo razdelitev dobička za dividende in druge namene, saj zato se 
zanimajo predvsem delničarji, ki jim je kot populaciji letno poročilo v največji meri 
namenjeno.  

3.2 Splošni del letnega poročila 

Splošni del letnega poročila lahko poimenujemo tudi mehki del poročila, saj se 
podjetje prostovoljno odloča, kaj bo ta del vseboval. Bralca lahko pritegnemo, da 
vključimo barvne fotografije novih izdelkov, zaposlene, vodstvo, lahko tudi ob prejemu 
kakšnih nagrad … Zavedati se moramo, da lahko prav tu izrabimo možnost oglaševanja. 

Pri »Annual Report Library« najdemo zelo primerne informacije, razne analize, 
predstave, od marketinške, finančne, kadrovske itd. Ta del se mi je zdel predvsem 
zanimiv za zaposlene, kajti z naraščanjem velikosti podjetja izgubimo povezanost med 
zaposlenimi oz. sektorji in npr. finančni oddelek ne ve več, kaj se dogaja npr. v 
kadrovskem oddelku.  

Tipične sestavine splošnega dela, kot jih navaja Annual Report Library, so: 

• prodaja in marketing – napiše ga oddelek za trženje ter vanj vključi podatke o 
tem, s katerimi trgi sodeluje, kateri so njihovi prodajni programi in jih razdeli po 
pomembnosti, prikaže ali obrazloži cikel izdelka oz. storitve …; jasno mora biti 
opisana panoga, divizija podjetja in poslovanje; 

• večletni pregled finančnih podatkov – prikažemo finančne podatke, vezane na 
preteklost, sedanjost in prihodnost, ter jih obrazložimo; ponavadi so ti podatki 
tudi v bilanci stanja in bilanci uspeha; 

• analiza upravljanja – tukaj uprava razloži poslovanje v obravnavanem 
poslovnem letu in ga primerja s poslovanjem v preteklim letu ali preteklih letih; 
to naredi z indeksi oz. odstotki. Med postavkami so ponavadi: čisti prihodki iz 
prodaje, in sicer na domačem in tujem trgu, stroški, čisti dobiček, kapital in 
dolgovi, stalna in gibljiva sredstva ter sestava nekaterih postavk. Tu imamo 
možnost tudi, prestaviti nove izdelke. 
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Poročilo o kapitalu – sem sodi vse, kar se nanaša na spremembe v kapitalu podjetja, 
kot so nerazdeljeni dobiček ali izguba, plačane dividende delničarjem, izdane ali 
umaknjene delnice, spremembe v knjigovodski vrednosti. 

Segmentne informacije – veliko podjetij posluje v več poslovnih programih in na 
različnih trgih, zato v letnih poročilih prikazujejo ključne finančne podatke po različnih 
segmentih poslovanja. Segmentne informacije vključujejo sredstva, amortizacijo in 
naložbe v osnovna sredstva. Segmentne informacije omogočajo bralcu, da vidi, kako 
podjetje razvija poslovanje, ali se finančni podatki izboljšujejo, kateri segment ima 
dobiček, ali se poslovanje širi in podobno. 

Seznam podružnic z naslovi in organizacijska struktura, struktura blagovnih znamk, 
distribucijska mreža so prav tako zanimivi podatki.. 

Seznam direktorjev in vseh pisarn tudi zunaj sedeža družbe naj bo del letnega 
poročila podjetja.. 

Tržna cena delnice in tržna kapitalizacija – dobro bi bilo predstaviti gibanje tržne 
cene delnice na začetku letnega poročila. Vsebovati mora kraj trgovanja, simbol delnice, 
podatek o najvišjem in najnižjem tečaju delnice in gibanje razmerja med tečajem 
delnice in njeno dividendo.  

Po Kosu (1998, 35–45) so vsebinske prvine letnega poročila tudi: 

• portofeljska strategija – določimo vizijo, strategijo, cilje, 
• strategija rasti, 
• gospodarska gibanja in drugi zunanji vplivi, ki vplivajo na poslovanje podjetja, 
• večja dodana vrednost s sposobnostmi v jedru podjetja, 
• izobraževanje in usposabljanje ter razvoj zaposlenih, 
• novi izdelki, 
• konkurenca, 
• finančni rezultati, 
• varovanje okolja, ki zajema ekološko učinkovitost, sistemi managementa okolja, 

inventivni ekološki razvoj, obsežni management okolja in kakovosti. 

Po Elliot in Elliot (1999) bi lahko v letnem poročilu našli tudi naslednje izkaze: 

• prikaz dodane vrednosti – tu lahko pokažemo delničarjem, državi, 
posojilodajalcem, koliko smo jim izplačali; 

• poročilo o zaposlovanju – npr. pregled zaposlenih, po številu, po spolu, starostna 
sestava, delovne razmere in pogostost nesreč, delovni čas, geografsko 
razpršenost pisarn, stroške dela stroške izobraževanja, pokojninski sklad, 
bonitete, ki jih imajo zaposleni, in njihov prispevek; 

• verjetnost sprememb (npr. zapiranje starih in odpiranje novih obratov), 
• prikaz transakcij izmenjav z državo, 
• prikaz transakcij v tujih valutah, 
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• prikaz dogajanja v prihodnosti prikazuje ravni dobičkov, zaposlenosti in naložb, 
• prikaz podjetniških ciljev razkriva srednjeročne strateške cilje in politiko 

managementa. 

3.3 Obvezni del letnega poročila 

V njem prikažemo bilančno poročilo, ki ga predstavimo brez grafičnih ali likovnih 
poživitev.  

Njegove bistvene sestavine so (Turk et al. 1999, 716): 

• računovodski izkazi s pojasnili ali računovodsko poročilo, 
• poslovno poročilo, 
• revizorsko poročilo, ki je lahko pred računovodskimi izkazi ali za njimi. Vse 

gospodarske družbe, katerih letna poročila morajo biti tudi revidirana, pa morajo 
dodati še izkaz finančnih tokov. 

O reviziji sem poglavitno že napisala pod naslovom računovodsko informiranje. 
Računovodsko poročilo je skupek poročil, katerih vsebina so računovodski podatki 

in informacije, poleg tega pa morajo vsebovati tudi razlago oz. razčlembo posameznih 
računovodskih kategorij. Tu najdemo obvezna računovodska izkaza, ki sta: 

• bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob 
koncu poslovnega leta, ter 

• izkaz uspeha, ki zajema dosežene prihodke in odhodke podjetja v določenem 
obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, ki je razlika med prihodki in odhodki. Če so 
prihodki večji od odhodkov, podjetje doseže dobiček, če pa so odhodki večji od 
prihodkov, ima podjetje izgubo. Izkaz uspeha nam torej kaže na uspešnost 
poslovanja podjetja (Igličar in Hočevar 1997, 57)  

 
V poslovnem poročilu morajo organizacije poročati o vseh tistih podatkih, ki so 

pomembni za bralce letnega poročila ter se nanašajo na poslovanje in delovanje 
organizacije, pa niso razkriti v računovodskem poročilu (Turk et al. 1999, 724). Tako 
morajo poslovna poročila vsebovati zlasti informacije in pojasnila o premoženjsko-
finančnem stanju in sestavi financiranja, podatke in pojasnila o razvoju in izidih 
poslovanja, oceno možnosti bodočega razvoja ter podatke o izdajanju in odkupovanju 
lastnih delnic oziroma deležev. Analize dogajanj in stanj, ki so predstavljene v tem delu 
poročila, posegajo tudi na področje trženja, proizvodnje, financiranja in kadrovske 
problematike (Zadravec 2003, 173). 

Glede na to, da je to obvezen del, torej je zakonsko opredeljen, sem se odločila, da 
bom predstavila glavne člene. 
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V ZGD-G je letno poročilo omenjeno od 56. člena do vključno 62. člena, vendar, 
preden preidemo na 56. člen, se mi zdi bolj smiselno pogledati še 52. člen ZGD. V 
diplomski nalogi bom omenila samo bistvene sestavine zakona. 

52. člen ZGD določa, da za pravočasno izdelavo in pravilnost izkazov in poslovnih 
poročil odgovarja poslovodstvo družbe, ki jih je dolžno predložiti organom družbe v 
rokih, določenih z aktom družbe. 

 Posredovanje podatkov obsega 55. člen. Družbe in podjetniki, razen podjetnikov, ki 
so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na 
podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v treh 
mesecih po koncu koledarskega leta posredovati organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem 
in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v skladu z zakonom, ki ureja državno 
statistiko. 

Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov, lahko podatke iz 
letnih poročil o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu družb in 
podjetnikov uporabi samo za izdelavo skupnih (uskupinjenih) informacij o ekonomskih 
gibanjih. Podatkov o posamezni družbi oziroma podjetniku ne sme posredovati drugim 
osebam ali jih javno objavljati.  

Vsebino določa 56. člen, ki pravi, da letno poročilo obsega računovodske izkaze in v 
prilogi pojasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo; računovodski izkazi in pojasnila 
sestavljajo letno računovodsko poročilo kot podlago za oblikovanje poslovnega poročila 
v smislu 52. člena tega zakona.  

Obvezna računovodska izkaza sta: bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz uporabe 
dobička in kritje izgube.  

57. člen obravnava pojasnila o računovodskih izkazih. Ta morajo obvezno 
vsebovati: informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk v računovodskih 
izkazih; razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, ki omogočajo 
njihovo lažje razumevanje in analiziranje; podatke o delu organizacijskih enot v tujini 
(ZGD-G). 

3.4 Vprašanja in dejavniki, ki vplivajo na kakovostno letno poročilo 

Med sestavinami letnega poročila bi dodatno omenila še nekaj. Ne vem, če bi to 
uvrstila ravno v to poglavje, vendar se mi zdi zelo pomembno pri pisanju poročila. 
Menim pač, da kakovostna letna poročila nastanejo iz pametnih vprašanj ter bi zato 
bralcu ponudila nekaj zamisli o tem, kaj bi se bilo treba vprašati pri izdelavi letnega 
poročila. Naj omenim še to, da to niso vsa vprašanja, s katerimi naj bi se podjetje 
soočalo. V bistvu je še veliko drugih, dodatnih, vendar bi ta poimenovala osnovna 
vprašanja pri sestavi letnega poročila. 

•  
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• Koliko sredstev bomo namenili izdelavi letnega poročila? 
• Koliko naj bodo predsednik uprave, finančni direktor in direktor računovodstva 

udeleženi pri pripravi letnega poročila? 
• Kakšna bo skupina, ki bo pripravila letno poročilo? 
• Kakšne izkušnje smo imeli do sedaj? Ali smo pregledali ponudbo pri drugih 

piscih besedila, fotografih in oblikovalcih? 
• Ali naj bodo fotografije modelirane ali žive? 
• Kaj je osnovni namen, cilj? 
• Kako inovativno naj bo poročilo? 
• Kakšen papir, vezavo, velikost in tisk bomo uporabili? 
• Kakšna bo tema oziroma kaj bo rdeča nit? 
• Katerih postavk se bomo izogibali oziroma kaj bomo podrobneje opisali? 
• Koliko informacij lahko objavimo, ne da bi izdali preveč konkurenci? 
• Ali naj vključimo priznanja in nagrade? 
• Ali želimo preveriti berljivost, razumljivost, privlačnost in interes za letno 

poročilo? 
• Ali naj kritično ocenimo prejšnja letna poročila? 
• Ali naj naše letno poročilo primerjamo z drugimi v naši panogi? 

Sedaj bi še omenila dejavnike, ki vplivajo na pripravo letnega poročila. Razmišljam 
o tem, da to ni v tesni povezavi z računovodstvom, vendar je zelo pomembno pri 
izdelavi letnega poročila. Naj poudarim, da letno poročilo ni le računovodska listina oz. 
knjiga. To je nekaj, s čimer se podjetje predstavlja, zato naj ne pozabimo na (Horvat 
2000, 147–152): 

• splošen vtis, ki ga dajemo bralcu; 
• sestavo, sledili naj bi vsebinskemu zaporedju; 
• naslovno stran – to je prava stran letnega poročila; če ne bo dovolj privlačna, 

bralec poročila sploh ne bo opazil; torej, zakaj ne bi vzbudili zanimanja bralcev 
že s prvim pogledom na naslovno stran;  

• besedilo naj bo razdeljeno v odstavke, naj bo tudi jezikovno ustrezno, lahko 
berljivo in ne preveč strokovno, predvsem naj bralca kratkočasi;  

• začetek letnega poročila naj bo tak, da ga razumejo vsi, kasneje pa naj se 
zahtevnost poveča; pri zahtevnosti mislim na vključevanje strokovnih besedil, 
kot npr. pojasnjevanje bilance stanja, izkaz uspeha, razlago finančnih tokov …; 

• spremna besedila morajo vključevati ključna besedila in odsevati vtis o strategiji 
in uspešnosti podjetja; omogočimo bralcu, da z že s prelistavanjem naslovov in s 
prebiranjem prvih stavkov dobi vizijo; 

• tipografijo – izberimo različne pisave, različne velikosti črk in s tem naznanimo 
bralcu nov naslov ali novo različno temo …; 
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• fotografije in ilustracije – raziskave dokazujejo, da se najbolj prodani 
»magazini« prodajajo glede na naslovno stran in glede na slikice, ki so v 
magazinu; poudarila bi, da naj bodo slike povezane s poslovanjem podjetja, če 
ne neposredno, pa posredno, npr. z asociacijami, naj usmeri bralčevo sposobnost 
razmišljanja; 

• grafi – pomembni so vsebina in slog grafov, kako grafi dopolnjujejo ključno 
sporočilo letnega poročila ter kako preprosto iz grafov razberemo gibanje 
podatkov in druge informacije; pomembno je, da jih naslovimo in oštevilčimo; 

• računovodske informacije – problem je, ker se bralci v številkah večkrat lahko 
izgubijo, zato naj ne dajemo vtisa prenatrpanosti s številkami, marsikdo jih tudi 
ne razume, zato je vselej pomembna razlaga. Podatki naj bodo tudi primerjani s 
podatki iz preteklega poslovnega leta. 

Zanimivost pri izdelavi je predlagala tudi Londonska borza (v Horvat 2000, 93). Po 
njenih merilih mora letno poročilo vsebovati dobro kratko predstavitev podjetja in 
njegovih dejavnosti, imeti mora dobro zasnovo vsebine. Prikazati in pojasniti mora 
strategijo podjetja in naložbeno politiko ter seznaniti bralca z rezultati v poslovne letu. 

Pozitivne lastnosti letnega poročila po Londonski borzi so: 

• privlačna, zanimiva in živahna predstavitev, 
• objektivna razprava in ocena podjetja, 
• jasen opis dejavnosti podjetja, 
• pomembne informacije o upravi in njenem delovanju, 
• učinkovito oblikovanje, ki finančne informacije podpira z grafi in diagrami, 
• dober prikaz najpomembnejših podatkov za vsak del podjetja v povezavi s 

prepovedanim besedilom, 
• jasna preglednica s finančnimi podatki iz vsaj petih preteklih let, 
• uporaba pomembnejših kazalnikov, npr. ROE, ROI …, 
• dober prikaz upravljanja/vodenja podjetja. 

Ker sem do sedaj samo naštevala, kaj je zaželeno v letnem poročilu, mislim, da je 
dobro povedati tudi, česa ne smemo delati. Tako borza navaja: 

• slaba berljivost zaradi neprimerne velikosti in oblike črk (font), 
• nezadovoljiva povezava med poročilom in finančnimi rezultati, 
• pristranski prikazi z namenom olepševanja rezultatov, 
• slabo označevanje posameznih delov besedila. 
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4 TERME ČATEŽ, D. D. 

4.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Terme Čatež, d. d. poleg matične družbe povezuje še 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 prizadevajo izkoriščati sinergijske učinke predvsem na področju 
nabave, financ, prodaje in trženja (Terme Čatež 2005, 12). 

Terme Čatež, d. d. spadajo med najbolj znana slovenska zdravilišča. 
Poslovanje matičnega podjetja Terme Čatež, d. d. poteka na treh lokacijah:  

• na lokaciji Čateža, 
• na lokaciji gradu Mokrice,  
• na lokaciji hotelov Koper.  

Družba opravlja različne dejavnosti: hotelsko, gostinsko, zdraviliško, trgovsko, 
športno, rekreativno in druge. 

Družba ima jasno vizijo razvoja in rasti z naslednjimi produkti, ki se medsebojno 
prepletajo (http://www.terme-catez.si/si/druzba/): 

• hoteli in drugi nastanitveni objekti (apartmaji in kamp), zdravstvo, wellness, 
kongresni centri, šport in rekreacija, golf in restavracije,  

• vodni programi (hotelski bazeni, poletna in zimska termalna riviera, aquapark), 
marina. 

4.2 Predstavitev najpomembnejših storitev 

V šestih hotelih s 1200 posteljami (Terme, Toplice, Zdravilišče, Mokrice, Žusterna, 
Koper) in drugih nastanitvenih objektih (400 apartmajev in 450 mest za kampiranje) v 
Čatežu, na Mokricah in v Kopru imajo Terme Čatež danes več kot 240 različnih 
produktov za zagotavljanje zdravja, poslovnih srečanj, sprostitve, športnih in drugih 
užitkov. Celoten kompleks predstavlja eno najbolj pestrih turističnih destinacij v Evropi 
glede na raznolikost ponujenih produktov in posameznih storitev, ki jih neprestano 
prilagajajo sodobnim trendom ter željam in zahtevam turistov.  

Možnosti preživljanja aktivnega oddiha gostom ponujajo dvanajst mesecev v letu. 
Rdeča nit celotne ponudbe so termalna voda in vodni programi. V ponudbi se prepletajo 
in dopolnjujejo: 

• nastanitveni objekti (hoteli, apartmaji, kamp) visoke in nižje kategorije, 
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• gostinski lokali, 
• vodni programi, 
• zdravstveni programi, 
• wellness storitve, 
• kongresni centri, 
• športno-rekreativna ponudba, 
• zabavni večerni programi s Casinojem v Čatežu, 
• marina, 
• Delikatesine gostilnice »La Storia«. 

Vodni programi 

Terme Čatež imajo največ vodnih površin v srednji Evropi. Poletna termalna riviera 
ima več kot 10.000 m2 zunanjih vodnih površin z desetimi bazeni, med katerimi so 
zanimivosti, kot so: Gusarski otok, 450 m dolga počasna reka, vodne drče, ki jih najdete 
samo v Čatežu. Tudi v zimski termalni rivieri s 3.000 m2 bazenov sta dve znamenitosti, 
ki ju ne najdete v nobenem drugem slovenskem zdravilišču; to sta pokriti bazen z valovi 
in drevo doživetja. Aquapark v hotelu Žusterna v Kopru je s 1200 m2 bazenov največji 
tovrsten park ob Jadranskem morju. 

Zdravstvo in wellness 

Pestrost ponudbe dopolnjujeta dva wellness centra v Čatežu in Kopru s kar desetimi 
različnimi vrstami masaž in z edinstvenimi rimsko-irskimi kopelmi z 12 postajami, ki 
jih tudi ne najdete nikjer drugje v Sloveniji. V Termah Čatež je največji savna park v 
Sloveniji, saj je na 1500 m2 kar osem različnih vrst savn. V centru zdravja nudijo 43 
različnih vrst terapij. Zdravilni učinki termalne vode so dokazani in v Terme Čatež 
prihajajo danes na zdravljenje gosti z revmatičnimi težavami, tisti ki imajo prizadete 
gibalne sposobnosti, nevrološka obolenja, ginekološke in druge zdravstvene težave.  

Poslovni centri 

Terme Čatež so danes eden od največjih kongresnih centrov v Sloveniji, saj lahko 
sprejmejo od 15 do 1.000 udeležencev različnih srečanj na štirih lokacijah v Čatežu, na 
Mokricah, v Kopru in v Portorožu.  

Šport in rekreacija 

Imajo enega najzanimivejših golf igrišč v Sloveniji z 18 luknjami na gradu Mokrice, 
ponudbo športnega centra pa dopolnjuje še šest zunanjih in notranje igrišče za tenis, 
squash, odbojka na mivki, mini golf, bowling, badminton, čolnarjenje na umetnem 
jezeru, trije fitness centri …  
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Predstavitev programov je povzeta po letnem poročilu podjetja Terme Čatež, d. d. 
za leto 2004. 
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5 SESTAVINE LETNEGA POROČILA PODJETJA TERME ČATEŽ, D. D. 

Naslovna stran 

naslovna stran letnega poročila družbe Terme Čatež, d. d. je modre barve, v sredini 
je narisan vrelec, kar bralcu pove, da se podjetje ukvarja z dobrim počutjem. V sredini 
strani lahko preberemo naslov letnega poročila: »Revidirano nekonsolidirano letno 
poročilo Terme Čatež, d. d. za leto 2004«. Na vrhu naslovne strani, torej v glavi, je ime 
firme Terme Čatež z njihovim logotipom. V nogi letnega poročila, poravnano na levo je 
napisano »revidirano letno poročilo 2004«. 

Kazalo letnega poročila Terme Čatež, d. d. 

Iz kazala je razvidno, da ima letno poročilo 68 strani, ki se smiselno porazdelijo v 
poglavja. Zajema pet poglavij: povzetek in poudarek poslovanja, poslovno poročilo, 
računovodsko poročilo, dogodki po datumu bilance stanja, mnenje pooblaščenega 
revizorja. Iz kazala je tudi razvidno, da uvodno poglavje  spada pod poglavje ena. 

Splošen del se prepleta z obveznim delom. Začne se s poročilom predsednika 
nadzornega sveta Term Čatež, d. d. V njem omeni, da je nadzorni svet skrbel za varnost 
in donosnost premoženja delničarjev ter za rast in razvoj podjetja. Trajna naloga, ki so 
jo naložili upravi, je bila širitev družbe. Omeni, da so se sestali na petih rednih sejah ter 
kaj so na njih obravnavali, kako je z razdelitvijo dobička2 ter kdo je revidiral letno 
poročilo. Letno poročilo se nadaljuje s poročilom generalnega direktorja, ki izpostavi 
cilje družbe. Zanimiv je bil napis, kako direktor izpostavi cilj družbe tako, da bralcu 
pade v oko – z velikimi tiskanimi črkami v modri barvi: »Naš cilj je biti najboljša in 
najuspešnejša družba v naši dejavnosti, boljše delati v interesu naših gostov in ustvarjati 
vrednost za delničarje.« (Terme Čatež 2005) 

Pod ciljem so navedene tabele: prihodki od prodaje, gibanje dobička, gibanje 
dobička iz poslovanja po letih, gibanje dobička iz poslovanja na delnico. Te tabele so 
zelo izpostavljene ter prikazujejo pozitivno poslovanje podjetja od leta 1993 do leta 
2004. Dobiček iz poslovanja je v letu 2004 porasel za 19,45 %. Dobiček iz poslovanja 
na delnico pa je v letu 2004 porasel za 34,8 % (19,45 % porast dobička iz poslovanja in 
umik 11,42 % ali 77.055 delnic) (Terme Čatež 2005). 

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

- za dividende v znesku 627.811.800,00 SIT, 
- za nagrade nadzornemu svetu 23.668.967,74 SIT, 
- v preneseni dobiček družbe 893.020.937,28 SIT, 
- za nagrade upravi 24.655.174,73 SIT. 
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Na hitro omenijo tudi, kakšna je njihova konkurenčna prednost,3 kako bodo v 
prihodnje razvijali družbo ter poglavje zaključi s ključnimi pokazatelji poslovanja 
družbe. 

Uvod bi ocenila kot lahko berljiv. Pohvalila bi slike ob besedilu Terme Čatež, d. d., 
saj bralca takoj informirajo o tem, s čim se podjetje ukvarja. Zanimiva je tudi 
izpostavljenost ciljev ter poudarek s krepkim tiskom glede dividend (kakšno bo 
izplačilo ter koliko delnic bodo umaknili). Ključne finančne pokazatelje bi bilo dobro 
natisniti že na notranji strani sprednje platnice, da je interesni skupini vedno v vpogled. 

5.1 Splošen del letnega poročila Terme Čatež, d. d. 

Splošni del poročila se začne s poslovnim poročilom, ki po Horvatu že sodi v 
obvezni del. Splošni in obvezni del se v letnem poročilu družbe Terme Čatež, d. d. 
prepleta, tako da ni jasne meje, kje se začne obvezni del in kje se konča splošni, kar 
naredi letno poročilo še bolj zanimivo. Podjetje se najprej predstavi, sledi kronologija 
razvoja družbe Terme Čatež, d. d. od leta 1925 do leta 2004. Pri kronologiji bi poudarila 
res pomembna leta, poudarjena s krepkim tiskom, saj ni vsako leto enako pomembno. V 
tem delu podjetje predstavi organe vodenja, člane nadzornega sveta, člane sveta 
delavcev, ožje vodstvo, izvršne direktorje. V nadaljevanju pove tudi, da je prišlo do 
sprememb v upravi in nadzornem svetu, kjer je sedaj predsednik nadzornega sveta 
gospod Bojan Petan. 

Oddelek za trženje predstavi, kakšna so bila gospodarska gibanja v Sloveniji v letu 
2004, predvsem pa razloži gibanje turističnega prometa v Republiki Sloveniji ter 
makroekonomske razmere. Obsežen je plan zastavljanja ciljev v letu 2004. V tem delu 
podjetje tudi predstavi analizo poslovanja podjetja, njegove ključne pokazatelje 
poslovanja družbe, ki jih bom podrobneje argumentirala v naslednjem poglavju. V tem 
delu letnega poročila podjetje po oddelkih prikaže svoje poslovanje, zato tu najdemo 
zanimive informacije o trženju, analizi poslovanja, osebju ter kadrovski politiki, 
informatiki, o dobaviteljih, odgovornosti do okolja, tveganjih, lastniški strukturi, o 
delnicah, naložbah ter o načrtih za prihodnost. 

5.2 Obvezni del letnega poročila Terme Čatež, d. d. 

Obvezni del, torej zakonsko opredeljeni del letnega poročila Terme Čatež, d. d., 
prehaja po delih, vendar vsebuje vse dele obveznega letnega poročila. Podatki niso 
zbrani na enem mestu, vendar se smiselno povezujejo. Menim, da bi bilo za bralca 
veliko bolj smiselno natisniti bilanco stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov na 

                                                 
3 Konkurenčno prednost družbe stalno izboljšujemo z novimi produkti, ki jih imamo preko 240. 
Vsi produkti so povezani z dolgoletnim znanjem na področju marketinga, investiranja in 
operacij, podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, ki ob odlični organizaciji nudi uporabniku naših 
storitev kakovostno in poceni storitev (Terme Čatež 2005). 
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sprednji del poročila, torej takoj za naslovno stranjo. Tako bi bralcu bili ti podatki, ki so 
bistveni v letnem poročilu, stalno in takoj pri roki. 

V poglavju pod analizo računovodskih izkazov bom v veliki meri predstavila 
obvezni del letnega poročila družbe Terme Čatež, d. d. 
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6 FINANČNA ANALIZA PODJETJA  

Analiziranje financiranja podjetja pomeni ugotavljanje bonitete (ugodnosti) financ 
podjetja z razčlenjevanjem in primerjanjem posameznih preteklih, sedanjih in 
prihodnjih finančnih stanj podjetja, njegovih finančnih tokov in finančnih izidov. 
Področje finančne analize se nanaša na analizo temeljnih ciljev financiranja (predvsem 
kot povečanja finančne moči in s tem povezane delitve finančnega izida), analizo 
posameznih elementov financiranja (kot razmerje med sredstvi, naložbo, likvidnostjo in 
izidom), analizo urejenosti medsebojnih finančnih razmerij med deli podjetja znotraj ter 
analizo povezanosti financiranja v podjetju s širšim okoljem (predvsem s finančnim 
okoljem). Ugotavljanje odmikov od želenega vodi k raziskovanju razlogov in nato h 
korigiranju razmer financiranja (Repovž in Peterlin 2000, 104). 

Z bilanci stanja v aktivi izkazujemo sredstva, v pasivi pa obveznosti do virov 
sredstev. Podatki iz bilance stanja se nanašajo na konec obračunskega obdobja, običajno 
na zadnji dan v letu. Izkaz uspeha prikazuje prihodke in odhodke podjetja v določenem 
obdobju ter poslovni izid kot razliko med njimi( Igličar in Hočevar 1997, 55). 

Z izkazom finančnih tokov s podatki iz bilance stanja in izkaza uspeha 
predstavljamo pritoke in odtoke finančnih sredstev podjetja, hkrati pa pojasnjujemo 
vpliv financiranja, investiranja, definanciranja in dezinvestiranja na spremembe stanja 
denarnih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. 

Da bi razumeli poslovanje podjetja, moramo temeljne računovodske  izkaze, torej  
bilanco stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov med seboj dopolnjevati, kar 
pomeni, da jih moramo preučevati skupaj (Zadravec 1997, 15–16). 

Računovodski izkazi vsebujejo pomembne informacije o finančnem položaju in 
uspešnosti podjetja. V letnih poročilih podjetja predvsem primerjajo računovodske 
izkaze na podlagi: 

• podatkov iz preteklega poslovanja podjetja, 
• podatkov o načrtovanju poslovanja, 
• podatkov o poslovanju podjetij v isti panogi. 

Primerjanje poslovanja podjetja s preteklim obdobjem pove absolutno spremembo 
in stopnjo rasti posameznih ekonomskih kategorij. Primerjava za daljše obdobje pa nam 
napoveduje trend spreminjanja (Igličar in Hočevar 1997, 219). 

Za notranje potrebe je najpomembnejša primerjava z načrtovanim poslovanjem. 
Najteže je analizirati primerjavo z najboljšim podjetjem v panogi (benchmarking) 

predvsem zato, ker je težko ugotoviti, katero podjetje je najboljše, bodisi zato, ker se 
konkurenčno podjetje ukvarja še z drugimi dejavnostmi in je tako težko izluščiti 
podatke zgolj za konkurenčno dejavnost. Benchmarkinga v letnem poročilu v 
računovodskih izkazih podjetje Treme Čatež, d. d. ne uporablja, uporabljajo ga bolj pri 
marketinških analizah. 
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Ker se letno poročilo nanaša na letno poslovanje, bom omenila temeljne letne 
računovodske izkaze, to so: 

• bilanca stanja, 
• izkaz uspeha, 
• izkaz finančnih tokov. 

Kot omejitev bi izpostavila, da je npr. bilanca stanja narejena na določen dan. Še ena 
nevarnost, pri kateri se ne bom spuščala v podrobnosti, vendar se mi zdi pomembna, je 
ta, da podjetja zaradi želje po boljšem prikazovanju stanja ob koncu leta izvajajo 
transakcije, ki kratkoročno »izboljšujejo« stanje podjetja (Igličar in Hočevar 1997, 220).  

Pri analizi računovodskih izkazov ponavadi uporabljamo: 

• vodoravno analizo, 
• navpično analizo, 
• analizo kazalnikov. 

6.1 Vodoravna analiza 

Pri vodoravni analizi dobimo informacije o velikosti, smeri in relativni 
pomembnosti sprememb posameznih postavk. Ekonomske kategorije s prejšnjega 
obdobja primerjamo s postavkami iz zadnjega obdobja.  

Vodoravna analiza izkaza uspeha družbe Čatež, d. d. nam pokaže, da se je v letu 
2004 poslovanje podjetja poslabšalo, saj se je čisti dobiček zmanjšal za 5,68 odstotka. 
Glavni razlog za zmanjšanje čistega dobička je višji davek iz dobička, ki vključuje tudi 
plačilo davka (117 mio SIT) zaradi izplačila dividend iz preteklih let. Vendar je 
pomembno poudariti, da so se poslovni prihodki v letu 2004 primerjalno z letom 2003 
povečali za 9,8 %, dobiček iz poslovanja za 19,5 %, celotni dobiček pa za 26,5 %.  
Ključne pokazatelje poslovanja družbe v letu  2003 in 2004 prikazuje tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 Ključni pokazatelji poslovanja družbe (v tisoč SIT) 

Element 2004 2003 Indeks 
Poslovni prihodki 5.266.139 4.796.625 109,79
Prihodki od prodaje 5.165.765 4.752.347 108,70
Skupni prihodki  5.375.152 4.900.644 109,68
Vsa sredstva 23.618.374 25.305.923 93,33
Finančne in poslovne obveznosti 4.919.908 5.508.710 89,31
Lastniški capital 18.609.721 19.704.635 94,44
Dobiček iz poslovanja 1.013.126 848.129 119,45
Dobiček iz poslovanja+amortizacija 1.788.095 1.613.652 110,81
Čisti dobiček 663.423 703.441 94,31
Amortizacija 774.969 765.523 101,23
Čisti dobiček+amortizacija 1.438.392 1.468.964 97,92
   
Čisti dobiček /sredstva 2,81 % 2,78 % 101,05
Čisti dobiček / kapital 3,56 % 3,57 % 99,86
Dobiček iz poslovanja + amortizacija v 
prodaji 33,95 % 33,64 % 100,93
Čisti dobiček v prodaji 12,60 % 14,67 % 85,90
Čisti dobiček + amortizacija v prodaji 27,31 % 30,62 % 89,19
Koeficient obračanja sredstev 22,30 18,95 117,63
Finančne in poslovne obveznosti/sredstva 20,83 % 21,77 % 95,69
Finančni vzvod 1,27 1,28 98,82
Donos na tržno vrednost delnice (%) 2,85 % 3,70 % 77,05
   
Dobiček iz poslovanja na delnico 1.694,43 SIT 1.256,54 SIT 134,85
Čisti dobiček  na delnico 1.109,56 SIT 1.042,18 SIT 106,47
Čisti dobiček + amortizacija na delnico 2.405,68 SIT 2.176,34 SIT 110,54

PER (Price Earnings) 35,06 27,01 129,79
Tržna vrednost delnice na dan 31. 12. 38.897,35 SIT 28.149,50 SIT 138,18
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 31.124,31 SIT 29.193,31 SIT 106,61
Tržna vrednost družbe 23.257.348 19.000.096 122,41
Število delnic 597.916 674.971 88,58

Vir: Terme Čatež 2005 

6.2 Navpična analiza 

Pri navpični analizi se postavke v računovodskih izkazih prikazujejo kot relativni 
deleži glede na izbrano celoto, kar omogoča primerjavo med podjetji v isti gospodarski 
panogi. Z relativnimi deleži se izniči različnost zaradi velikosti podjetij. 

Navpično analizo bom prikazala na spodnji tabeli 6.2. Podjetje je izbralo kot celoto 
čiste prihodke od prodaje. Zelo zanimiv prikaz je tudi, ker se navpična in vodoravna 
analiza dopolnjujeta, kar je prikazano v zadnjem stolpcu. Tako lahko npr. hkrati izvemo, 
kakšen delež predstavljajo čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, ter kolikšen čisti 
prihodki od prodaje ter hkrati primerjavo med letoma 2004 in 2003.  
Izkaz uspeha družbe v letu 2003 in 2004 prikazuje tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 Izkaz uspeha (v tisoč SIT) 

Element 2004 Struktura 2003 Struktura Indeks 
R04/R03 

Čisti prihodki od prodaje 5.165.765 100,00 4.752.347 100,00 108,70
Čisti prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 4.944.710 95,72 4.511.715 94,94 109,60

Čisti prihodki od prodaje blaga in 
materiala na domačem trgu 221.055 4,28 240.632 5,06 91,86

Usredstveni lastni proizvodi in 
lastne storitve 55 0,00 0 0,00 0,00

Subvencije, dotacije, regresi, 
kompenzacije in drugi prihodki 2.675 0,05 3.329 0,07 80,35

Drugi poslovni prihodki 97.644 1,89 40.949 0,86 238,45
Kosmati donos od poslovanja 5.266.139 101,94 4.796.625 100,93 109,79
Poslovni odhodki 4.253.013 82,33 3.948.496 83,09 107,71
Stroški blaga, materiala in 
storitev 2.036.604 39,43 1.905.764 40,10 106,87

Stroški dela 1.316.769 25,49 1.145.658 24,11 114,94
Odpisi vrednosti 801.497 15,52 814.255 17,13 98,43
Drugi poslovni odhodki 98.143 1,90 82.819 1,74 118,50
Dobiček iz poslovanja 1.013.126 19,61 848.129 17,85 119,45
Finančni prihodki 108.748 2,11 74.700 1,57 145,58
Finančni prihodki iz deležev 344 0,01 304 0,01 113,16
Finančni prihodki iz kratkoročnih 
terjatev 108.404 2,10 74.396 1,57 145,71

Finančni odhodki 228.023 4,41 241.607 5,08 94,38
Predvrednotovalni finančni 
odhodki 49.829 0,96 43.516 0,92 114,51

Finančni odhodki za obresti in iz 
drugih obveznosti 178.194 3,45 198.091 4,17 89,96

Davek iz dobička iz rednega 
delovanja 226.465 4,38 162 0,00 139.793,39

Čisti dobiček iz rednega 
delovanja 667.386 12,92 681.060 14,33 97,99

Izredni prihodki 265 0,01 29.319 0,62 0,90
Drugi izredni prihodki 265 0,01 29.319 0,62 0,90
Izredni odhodki 4.228 0,08 6.938 0,15 60,94
Drugi izredni odhodki 4.228 0,08 6.938 0,15 60,94
Dobiček zunaj rednega delovanja -3.963 -0,08 22.381 0,47 -17,71
Celotni dobiček 889.888 17,23 703.603 14,81 126,48
Davki skupaj 226.465 4,38 162 0,00 139,793,39
Čisti dobiček obračunskega 
obdobja 663.423 12,84 703.441 14,80 94,31

Vir: Terme Čatež 2005 

Družba je v letu 2004 realizirala 5.375.152 tisoč tolarjev skupnih prihodkov, 
4.711.729 tisoč tolarjev skupnih odhodkov in realizirala čisti dobiček v višini 663.423 
tisoč tolarjev.  
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Racionalizacija v poslovanju in stroškovna učinkovitost poslovanja se je odrazila v 
kar 19,5 odstotnem povečanju dobička iz poslovanja (1.013.126 tisoč tolarjev), ki je 
rasel hitreje od rasti prihodkov iz poslovanja.  

Dobiček iz poslovanja in amortizacija družbe v letu 2004 znašata 1.788.095 tisoč 
tolarjev, kar pomeni 34 % v strukturi prihodkov iz poslovanja in zadosten potencial za 
realizacijo začrtanih investicijskih projektov. 

Poslovni načrt za leto 2004 je dosežen in v nekaterih elementih presežen. Tako so 
realizirani poslovni prihodki višji za 1,4 % od načrtovanih, celoten dobiček pa je višji za 
9,1 % od načrtovanega (Terme Čatež 2005). 

Pri vodoravni analizi bilance stanja je razvidno, da so se celotna sredstva zmanjšala 
za 6,7 %, da se je močno povečal delež neopredmetenih dolgoročnih sredstev (za 
389,35 %), da pa so se zmanjšale finančne naložbe za skoraj 10 % v primerjavi s 
preteklim letom. 

V največji meri so se spremenile aktivne časovne razmejitve (za 447,90 %), vendar 
predstavljajo zanemarljivo vrednost v bilanci stanja. Zmanjšala so se zunaj bilančna 
sredstva in obveznosti do virov sredstev, kapital.  

6.3 Analiza s kazalniki  

Pri analizi računovodskih izkazov se največkrat uporablja analiza s kazalniki. 
Kazalniki so relativna števila, dobljena z delitvijo določene ekonomske kategorije s 
kako drugo. Kazalnike lahko razdelimo na udeležbe, indekse in koeficiente. 

Izračunanje je kazalnikov je najenostavnejše, veliko bolj zapleteno je vsebinsko 
razlaganje, predvsem pa ugotavljanje ugodnosti ali slabosti izkazane vrednosti. 

Podjetje Terme Čatež, d. d. je zelo nazorno izračunalo precej kazalnikov, moja 
naloga v nadaljevanju pa bo te kazalnike razložiti ter nekatere izračunati. 

Podjetje v letnem poročilu izkazuje naslednje kazalnike: 

• kazalnike stanja financiranja, 
• kazalnike stanja investiranja, 
• kazalnike stanja obračanja, 
• kazalnike stanja plačilne sposobnosti, 
• kazalnike stanja gospodarnosti, 
• kazalnike stanja dobičkonosnosti. 
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6.3.1 Kazalniki stanja financiranja 

Tabela 6.3 prikazuje kazalnike stanja financiranja za leto 2003 in 2004. 

Tabela 6.3 Kazalniki stanja financiranja ( v tisoč SIT) 

 Element 2004 2003 Indeks 
a) Kapital 18.609.721 19.704.635 94,44 
b) Obveznosti do virov sredstev 23.618.374 25.305.923 93,33 
c) Osnovni kapital 3.587.496 4.049.826 88,58 
d) Dolgovi 4.919.908 5.508.710 89,31 
e) Kapital + dolg. rezervacije + dolg. posojila 20.698.562 22.246.826 93,04 
1. Delež kapitala v financiranju (a/b)*100 78,79 77,87 101,19 
2. Delež osnovnega kapitala v kapitalu (c/a)*100 19,28 20,55 93,80 
3. Delež dolgov v financiranju (d/b)*100 20,83 21,77 95,69 
4. Kazalniki finančnega vzvoda (d/a)*100 26,44 27,96 94,57 

Vir: Terme Čatež 2005 

Usmerjeni so v analizo financiranja podjetja, torej v pasivno stran bilance stanja, pri 
čemer nas zanima delež kapitala, dolgov in časovnih razmejitev v strukturi vseh virov 
financiranja. 

Uporabnost:  

• pri dolgoročnih odločitvah o politiki financiranja podjetja, 
• utegne zanimati posojilodajalce, saj iz njih razberejo tveganost glede vračil 

glavnice. 

1. Delež kapitala v financiranju oz. stopnja lastniškosti financiranja kaže na delež 
oz. odstotek kapitala v celotni pasivi podjetja. Čim večja je vrednost kazalnika, 
tem večji je delež kapitala oz. trajnih virov med celotnimi viri sredstev. 
Vrednost kazalnika je med 1 do 100 odstotkov (Igličar in Hočevar 1997, 231). 
Iz izračuna kazalnika lahko vidimo, da delež kapitala pri podjetju Treme Čatež, 
d. d., v obeh letih presega nad 70 % (leta 2004 je bil 79 %, leta 2003 pa 78 %), 
kar je visoko in pomeni, da po eni strani zmanjšuje tveganje pri poslovanju, po 
drugi strani pa lahko dela managerjem težave pri doseganju želenega donosa na 
kapital, ki jim ga postavijo lastniki. Če je obrestna mera na dolgoročna posojila 
nižja od pričakovane donosnosti kapitala lastnikov, se podjetju do določene 
mere splača povečevati zadolženost. Po drugi strani obresti zmanjšujejo davčno 
osnovo oz. davke od dobička. Podjetju se splača zadolževati se, saj je sposojeni 
kapital cenejši od lastnega kapitala za razliko od davčnega ščita (Igličar in 
Hočevar 1997, 232). 

2. Delež dolgov v financiranju nam pove, kolikšen del sredstev podjetja je 
financiran s tujimi viri oz. z dolgovi, se pa tesno povezuje prvim kazalnikom. 
Pove nam, kolikšna je odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja.  
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Uporabnost: za posojilodajalce, je pomembno, da je ta kazalnik čim manjši, saj 
to zmanjšuje tveganje glede vračila dolgov. 
Leta 2004 je bila stopnja tega kazalnika 21 %, leta 2003 pa 22 %. Podjetje ni 
zelo odvisno do zunanjih virov financiranja. 

3. Zanimiv kazalnik je finančni vzvod, ki kaže na razmerje med dolgovi in 
kapitalom. Večji kot je kazalnik, več je dolgov med viri financiranja. Za leto 
2004 je stopanja finančnega vzvoda skoraj 27 %, za leto 2003 pa skoraj 28 %. 
To pomeni, da ima podjetje Terme Čatež, d. d. na 100 d. e. kapitala približno 
27 SIT dolgov za leto 2004, 28 SIT dolgov pa za leto 2003. Kazalnik finančnega 
vzvoda je nizek.  
Poudarila bi, da je uporaba dolžniškega kapitala praviloma, ne glede na vrsto 
dolžniškega kapitala, vedno cenejša kot uporaba lastniškega kapitala, in sicer že 
zaradi obresti kot stroška poslovanja, ki praviloma niso obdavčene kot dobiček, 
ki je lahko vir lastniškega kapitala (Repovž in Peterlin 2000, 87). 

6.3.2 Kazalniki stanja investiranja 

Tabela 6.4. prikazuje kazalnike stanja investiranja v letu 2004 in 2003. 

Tabela 6.4 Kazalniki stanja investiranja ( v tisoč SIT) 

 Element 2004 2003 Indeks 
a) Stalna sredstva 22.953.274 23.364.198 98,24 
b) Sredstva 23.618.374 25.305.923 93,33 
c) Popravek vrednosti osnovnih sredstev 5.453.273 4.743.375 114,97 
d) Nabavna vrednost osnovnih sredstev 20.517.675 19.599.631 104,68 
e) Gibljiva sredstva 660.925 1.940.963 34,05 
1. Delež sredstev (a/b)*100 97,18 92,33 105,26 
2. Odpisanost osnovnih sredstev (c/d)*100 26,58 24,20 109,82 
3. Delež gibljivih sredstev (e/b)*100 2,80 7,67 36,48 

Vir: Terme Čatež 2005 

Z njimi analiziramo strukturo sredstev, to je aktivna stran bilance stanja. Izhajajo iz 
navpične analize bilance stanja.  

Uporabnost: za management podjetja, ko se odločajo o investicijah v posamezne 
vrste sredstev. 

Osnovni kazalniki po Igličarju in Hočevarju (1997) so: 

• delež stalnih sredstev, 
• odpisanost osnovnih sredstev, 
• delež gibljivih sredstev. 

1. Delež stalnih sredstev pove odstotek, ki ga imajo stalna sredstva med vsemi 
sredstvi podjetja. Izračuna se ga kot razmerje med stalnimi sredstvi in celotnimi 
sredstvi. 
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Podjetje je imelo v letu 2004 97,18  % stalnih sredstev, leto prej pa le 92,33  %. 
Glede na to, da je to storitveno podjetje, sem pričakovala manjši delež, vendar 
sem kasneje v literaturi zasledila, da je ta delež zelo relativen ter da je treba ta 
kazalnik podrobneje preučiti.  

2. Zanimivo je tudi izračunati kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev, ki pove, v 
kolikšnem delu (odstotku) so odpisana osnovna sredstva.  
Za leto 2004 znaša ta delež 26,58  %, za leto prej pa 24,20  %. Amortizacijo 
podjetje obračunava enakomerno. Uporabljene letne amortizacijske stopnje so 
prikazane v tabeli 6.5. 

Spodnja tabela prikazuje letne amortizacijske stopnje podjetja Terme Čatež, d.d. 

Tabela 6.5 Letne amortizacijske stopnje  

Element Stopnja 
Dolgoletni nasadi 5–6,5 % 
Pohištvo in oprema 5–20 % 
Programska oprema 25–50 % 
Zgradbe 1–5 % 

Vir: Terme Čatež 2005 

3. Delež gibljivih sredstev nam kaže delež vseh gibljivih sredstev med sredstvi 
podjetja. 
Delež gibljivih sredstev se je od leta 2004/2003 zelo spremenil. Vendar, ker so 
gibljiva sredstva manjše vrednosti, ne vpliva toliko na bilanco stanja. Najbolj so 
se spremenila v poslovnih terjatvah in zalogah, ki sta zelo uspešno znižani kot 
posledica boljše, predvsem pa hitrejše izterjave od kupcev ter hitrejšega 
obračanja zalog. 

 

6.3.3 Kazalniki stanja plačilne sposobnosti 

Kazalnike stanja plačilne sposobnosti za leto 2003 in 2004 prikazuje tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 Kazalniki stanja plačilne sposobnosti ( v tisoč SIT) 

 Element 2004 2003 Indeks  
a) Kapital + dolg. rezervacije + dolg. posojila 20.698.562 22.246.826 93,04
b) Stalna sredstva 22.953.274 23.364.198 98,24
c) Kratkoročna sredstva 254.285 199.823 127,26
d) Denarna sredstva + kratkoročne terjatve + 

kratkoročne finančne naložbe 
571.880 1.897.819 30,13

e) Kratkoročni dolgovi 2.888.672 3.029.588 95,35
f) Gibljiva sredstva 660.925 1.940.963 34,05
g) Zaloge 87.478 41.213 212,26
h) Denarna sredstva 17.598 11.508 152,92
i) Kratkoročne obveznosti 2.888.672 3.029.588 95,35
1. Dolgoročno financiranje stalnih sredstev 

(a/b)*100 
90,18 95,22 94,71

2. Kratkoročni koeficient (c/e)*100 8,80 6,60 133,46
3. Pospešeni koeficient (d/e)*100 19,80 62,64 31,60
4. Splošna plačilna sposobnost (f/i)*100 22,90 64,07 35,71
5. Tekoča plačilna sposobnost ((f-g)/i)*100 19,85 62,707 31,66
6. Trenutna plačilna sposobnost (h/i)*100 0,61 0,38 160,38

Vir: Terme Čatež 2005 

Pri teh kazalnikih primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi 
postavkami obveznosti do virov sredstev. 

Uporabnost (Igličar in Hočevar 1997, 236):  

• za posojilodajalce predvsem za odobritev kratkoročnih posojil, 
• poslovodstvo pa z njimi preverja kreditno sposobnost podjetja. 

Slabost teh kazalnikov je, da je plačilna sposobnost dinamična ekonomska 
kategorija ter zato kaže dopolnjevati te kazalnike s podatki iz izkazov finančnih tokov. 

1. Dolgoročno financiranje izračunamo po naslednji formuli: 

kapital + dolgoročne rezervacije + dolgoročni dolgovi/ stalna sredstva 

Prikazuje nam razmerje med trajnimi in dolgoročnimi viri sredstev in stalnimi 
sredstvi. Finančno pravilo naj bi bilo, da podjetje stalna sredstva financirajo s 
kapitalom in dolgoročnimi viri. Zato bi morala biti vrednost tega kazalnika večja 
od ena, kar pri podjetju Terme Čatež, d. d. ni. 

2. Kratkoročni koeficient  
Kratkoročna sredstva so gibljiva sredstva, zmanjšana za dolgoročne terjatve iz 
poslovanja. 
Igličar in Hočevar (1997) navajata, da je ta kazalnik zelo relativen glede na 
panogo podjetja. Vrednost kazalnika je nizka. 

3. Pospešeni koeficient 
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Sodeč po tem kazalniku je vrednost tega koeficienta slaba, saj rezultat kaže pod 
ena. Vendar pa moramo ta kazalnik dopolnjevati z bilanco finančnih tokov, iz 
česar razberemo, da je bila večina pritokov sredstev dosežena pri poslovni 
dejavnosti, kar je seveda ugodno za posojilodajalce. 

6.3.4 Kazalniki stanja obračanja 

Spodnja tabela prikazuje kazalnike stanja obračanja za leto 2003 in 2004. 

Tabela 6.7 Kazalniki stanja obračanja ( v tisoč SIT) 

 Element 2004 2003 Indeks 
a) Prihodki od prodaje 5.165.765 4.752.347 108,699239
b) Povprečno stanje terjatev do kupcev 

((2004+2003)/2) 
1.277.210 

1. Koeficient obračanja terjatev do kupcev (a/b) 4 - -
2. Povprečna doba vezave terjatev do kupcev 

(375/1) v št. dni 
90,24 - -

c) Povprečno stanje sredstev ((2004+2003)/2) 24.462.149 
d) Prihodki 5.274.778 4.856.366 108,615743
3. 3. Koeficient obračanja sredstev 0,22 - -

Vir: Terme Čatež 2005 

Z njimi preučujemo hitrost obračanja sredstev. Iz njih razberemo sposobnost 
managementa, da učinkovito posluje s sredstvi. Hitrejše kot je obračanje sredstev, manj 
ima podjetje vezanih sredstev. Iz izračuna vidimo, da podjetje v povprečju kreditira 
kupce po 90,24 dni. Koeficient obračanja sredstev pa kaže število obratov sredstev v 
letu dni in znaša 0,22. 

6.3.5 Kazalniki stanja gospodarnosti 

Tabela 6.8. prikazuje kazalnika stanja gospodarnosti 

Tabela 6.8 Kazalniki stanja gospodarnosti 

Element      2004      2003  Indeks  
Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,24 1,21 101,93 
Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja 1,19 1,21 98,64 

Vir: Terme Čatež 2005 

S kazalnikoma celotne gospodarnosti in gospodarnosti poslovanja smo ugotovili, da 
je v obeh letih večji do 1. To pomeni, da je družba izkazala več prihodkov kot 
odhodkov. 

 34



6.3.6 Kazalniki stanja donosnosti 

Kazalnike stanja donosnosti prikazuje tabela 6.9 

Tabela 6.9 Kazalniki stanja donosnosti ( v tisoč SIT) 

 Element         2004       2003 Indeks 
a) Čisti dobiček 663.423 703.441 94,311
b) Kapital 18.609.721 19.704.635 94,443
1. Donosnost kapitala (a/b)*100 3,56 3,57  99,86
c) Sredstva 23.618.374 25.305.923 93,331
2. Donosnost sredstev (a/c)*100 2,81 2,78  101,05

Vir: Terme Čatež 2005 

Donosnost kapitala se je v primerjavi z letom 2003 nekoliko zmanjšala, v obeh letih 
znaša skoraj 4 %. 

Med kazalniki donosnosti bi omenila še delnice. Dne 3. avgusta 2004 se je podjetju 
zmanjšal osnovni kapital zaradi umika 77.055 navadnih imenskih delnic in tako kapital 
po zmanjšanju znaša 3.587.496.000 SIT; razdeljen je na 59.7916 navadnih imenskih 
delnic. 

Tržna cena delnice na dan 31. decembra 2004 je znašala 38.897,53 SIT. 
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. decembra 2004, ki je izračunana kot 

razmerje med kapitalom in številom izdanih delnic, znaša 31.124,30 SIT. 
Čisti dobiček na delnico, ki ga izračunamo kot razmerje med doseženim čistim 

poslovnim izidom obračunskega obdobja in številom izdanih delnic, znaša 
11.09,56 SIT. 

Skupščina je dne 23. junija 2004 sprejela sklep o izplačilu dividende v bruto znesku 
1.000 SIT po delnici. 

6.3.7 Du Pontov sistem povezanih kazalnikov 

Tabela 6.10 prikazuje donosnost podjetja po Du pontovem sistemu povezanih 
kazalnikov. 

Tabela 6.10 Du Pontov sistem povezanih kazalnikov ( v tisoč SIT) 

 Element 2004 2003 Indeks 
a) Prihodki 5.274.778 4.856.366 108,62 
b) Sredstva 23.618.374 25.305.923 93,331 
c) Čisti dobiček 663.423 703.441 94,311 
d) Kapital 18.609.721 19.704.635 94,443 
1. Obračanje sredstev (a/b) 0,22  0,19  116,38 
2. Čista donosnost prihodkov (c/a) 0,13  0,14  86,83 
3. Sredstva/kapital 1,27  1,28  98,823 
4. Donosnost kapitala 1*2*3*100 v odstotkih 3,56  3,57  99,86 

Vir: Terme Čatež 2005 
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Kot sem v začetku diplomske naloge že omenila v eni od mojih tez, za to, da 
razumemo, kako podjetje posluje, niso dovolj le računovodski izkazi, temveč je treba te 
podkrepiti z neračunovodskimi informacijami, ki jih bom prikazala v naslednjem 
poglavju. Ko imamo celovito sliko, ko imamo torej zbrane informacije tudi o prodaji in 
trženju, osebju, odgovornosti podjetja do okolja, kako podjetje obvladuje tveganja, 
podatke o delnici, lastniški strukturi …, šele takrat lahko vidimo celovitost poslovanja 
podjetja v poslovnem letu.  
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7 VSEBINA LETNEGA POROČILA PODJETJA TERME ČATEŽ, D. D. 

7.1 Prodaja in trženje 

Podjetje v letnem poročilu najprej omeni gibanje turističnega prometa v Republiki 
Sloveniji (RS) in makroekonomske razmere v letu 2004, zato da bi bralec letnega 
poročila razumel, koliko je bilo leto naklonjeno turizmu in gospodarstvu, da bi razumel, 
v kakšnem okolju je podjetje delovalo. 

Omenijo, da je bilo po podatkih Statističnega urada RS za 1 % več prenočitev kot 
leto prej ter da se je število tujih prenočitev povečalo za 4 %, vendar naj pohvalim 
podjetje Terme Čatež, d. d., ki je prikazalo za 8,2 % več nočitev kot lani ter 15,9 % tujih 
nočitev več kot leto prej. Graf 7.1 prikazuje gibanje prihodkov od prodaje od leta 1993 
do leta 2004. 

Graf 7.1 Gibanje prihodkov od prodaje po letih 
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Vir: Terme Čatež 2005 

Graf 7.1 nazorno prikazuje uspešnost podjetja pri trženju svojih storitev. Prihodki od 
prodaje so se glede na lansko leto povečali za 8,7 %, kar predstavlja 5,1 milijarde 
tolarjev. Menim, da tolikšno uspešnost dosegajo, ker imajo jasno začrtano vizijo in cilje. 
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Njihov cilj, ki ga bom citirala, je (Terme Čatež 2005, 6): 

»Naš cilj je biti najboljša in najuspešnejša družba v naši dejavnosti, bolje delati 
v interesu naših gostov in ustvarjati vrednost za delničarje!«  

Družba je dolgoročno usmerjena k večanju vrednosti za delničarje. 

Rast prodaje dosegajo tudi zaradi stabilnih narodnogospodarskih razmer na večini 
najpomembnejših trgov, z aktivnim trženjem in pospeševanjem prodaje na teh trgih. 

Drugi pokazatelj, ki je tudi posledica uspešne prodaje, je visok dobiček iz 
poslovanja, ki se je glede na lansko leto povečal za 19,45 % in tako dosegel vrednost 
1.013.126 tisoč tolarjev.  

Podjetje Terme Čatež nenehno stremi k izboljšavam in obvladovanju stroškov, saj 
lahko na ta način za isto ceno ponudi več kot konkurenca. Gostje to seveda opazijo in 
cenijo, kar je opazno pri stalni nadpovprečni rasti števila nočitev in kopalcev. Močno 
narašča število tujih gostov. 

Podjetje se je tudi informacijsko-tehnološko izboljšalo, kar pomeni, da so uvedli 
možnost rezervacije kapacitet preko interneta ter na ta način zmanjšali stroške, ki 
nastanejo zaradi rezervacij (zaposleni), poleg tega pa so na ta način omogočili gostom, 
da si sami izberejo in rezervirajo določeno storitev, kar tudi za gosta pomeni prihranek 
(nižja cena telefonskih stroškov, predvsem za tujino).  

Konkurenčno prednost družbe stalno izboljšujejo z novimi produkti, ki jih že 
imajo preko 240. Vsi produkti so povezani z dolgoletnim znanjem na področju 
marketinga, investiranja in operacij, podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, ki ob 
odlični organizaciji nudijo uporabniku njihovih storitev kakovostno in poceni 
storitev. (Terme Čatež 2005, 9) 

Zanimiva mi je bila tudi formula, ki sem jo zasledila v letnem poročilu, s katero 
podjetje dosega planirano stopnjo rasti in utrjuje vodilni status turističnega središča v 
Sloveniji: 

rast + kakovost + prodaja in trženje = finančni uspeh 

Vendar podjetje tu ne misli le kvantitativno na doseganje finančnega uspeha v 
smislu denarnega toka, finančnega toka, temveč formula ima širši smisel v doseganju 
uspešnosti kot celovitost poslovanja podjetja.  

Pot bodo nadaljevali na drugih projektih, ki bodo zagotavljali rast družbe in bodo 
izpolnili pričakovanja kupcev in delničarjev v smislu investiranja, nakupov in 
prevzemov (Terme Čatež 2005, 9). 

V grafu 7.2 smo prikazali primerjavo prihodkov po profitnih centrih za leto 2003 in 
2004. 
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Graf 7.2 Primerjava prihodkov po profitnih centrih 
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Vir: Terme Čatež 2005 

Največ prihodkov so ustvarili v termalni rivieri, sledita hotela Terme in Toplice. 
Največje odstopanje glede prihodkov v primerjavi z lanskim letom so dosegli v hotelih 
Koper, in sicer za 28,95 %. 

Iz tabele 7.3 (gibanje prenočitev) sem razbrala, da se je v vseh namestitvenih 
objektih povečalo število nočitev tako domačih kot tujih gostov, razen v bungalovih, 
kjer se je zmanjšalo število nočitev za skupno 24,36 %. Največ nočitev je v avtokampu 
– skupno 308.314, vendar zaradi nizke cene prodaje ne dosegajo visokih prihodkov. 

Graf 7.3 prikazuje pregled prodaje prenočitev v letu 2003 in 2004. 
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Graf 7.3 Pregled prodaje prenočitev 
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i graf 7.3 prikazuje gibanje števila prenočitev po hotelih v letu 2004, kjer 
lahko razberemo, da je največ nočitev v av u, sledijo oplice, h rme 
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Tabela 7.1 prikazuje prenočitve po ključnih trgih. 
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Tabela 7.1 Prenočitve po ključnih trgih 

Število nočitev Ključni trgi/ perspektivni trgi Indeks 

Sl
2004 2003 2004/2003 

ovenija 410.196 389.064 105,43 
Ita

24.278 20.795 116,75 

67 166,01 
ZDA 2.73 83,59 
V a 107,65 

lija 51.370 38.632 132,97 
Avstrija 31.441 30.506 103,06 
Hrvaška 
Nemčija 16.014 13.227 121,07 
Rusija 1.423 5.189 27,42 
Nizozemska 8.744 5.2

1 3.267 
elik  Britanija 2.547 2.366 

Vir: Terme Čatež 2005 

Iz tabele 7.1 je razvidno, da so močno odvisni od slovenskega trga, sledita italijanski 
in a tr  glede na 
leto re
aktivne

kopaliških vstopnic, saj je tudi to njihov tržni produkt, vendar ga v tej diplomski nalogi 
ne bom

z omembo prodajnih aktivnosti v letu 
200 e omeni, da so: 

vs ijski trg. V letu 2004 se je močno povečal italijanski trg, kar za 32,97 %
 p j. Še močneje se pa je povečal nizozemski trg – za 66,01 %, kar je posledica 

ga trženja. 
V letnem poročilu pod prodajo podjetje nameni naslov tudi kopalcem oz. prodaji 

 podrobno obravnavala. 
Podjetje zaključuje poglavje v letnem poročilu 
4 t r z usmeritvami za leto 2005 in naprej ter 
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• povečali število prenočitev za 8,2 % v primerjavi z letom 2003; 

 v zvezi s ciljnimi kupci; 
 za prisotnost v katalogih; 

• spletno stran so prevedli dodatno še v ruski, španski in francoski jezik; 

m
in cilji ešnejši v panogi. 

• je števila prenočitev na 
ključnih trgih; trge bodo natančno analizirali in vodili, analizirali pa bodo tudi 

ga iskali priložnosti; 

o stran bodo dodatno prevedli še v dva svetovna jezika; 
 

kot »nove destinacije na slovenski obali za oddih 365 dni v letu«;  
pripravili posebno strategijo 

pospeševanja turizma; 
• sodelovali bodo s Slovensko turistično organizacijo, s Skupnostjo slovenskih 

 stroko ružen

tuji

3 in 2004. 

• na vseh trgih povečali bazo ciljnih skupin kupcev, uvedli računalniško vodenje 
in kronološko spremljanje vseh dogodkov

• na vseh oddaljenih ciljnih trgih so se dogovorili

• redno posodabljajo spletno stran in preko spleta kupce obveščajo o vseh 
novostih in aktualnih ponudbah; 
uvedli so »first minute« rezervacije preko spletne strani ter pla• čilo rezervacij s 
kreditnimi karticami; 
izdali so časopis Čateške kapljice, izdelali so nov prospek• t; 

• usmerjeni so bili na masovno oglaševanje; 
•
• veliko pozornost so namenili zadovoljstvu gostov. 
 uvedli so brezplačno animacijo za goste; 

Us eritve za leto 2005 in v prihodnje na področju trženja so tesno povezane z vizijo 
– biti najboljši in najusp

Aktivnosti bodo usmerjene v naslednje aktivnosti: 

povečevanje števila prenočitev in s tem tudi naraščan

konkurenco ter na podlagi te
• izdelali bodo strategijo dostopa do posameznih ciljnih skupin gostov, strategijo 

prodajnih poti, tržnega komuniciranja in strategijo cen;  
• zadovoljstvo gostov ostaja še vedno izjemno pomemben dejavnik; 
• spletn
• v sklopu Term Čatež, d. d. bodo skrbeli za večjo prepoznavnost hotelov Koper

• za golf in grajske poroke na gradu Mokrice bodo 

naravnih zdravilišč in z drugimi vnimi zd ji. 

7.2 Kadri 

Podjetje Terme Čatež, d. d. skrbi za stalno izobraževanje zaposlenih na področju 
h jezikov, informacijske tehnologije ter na področju predstavitev in prodaje 

produktov. Največjo pozornost so namenili izobraževanju oseb, ki imajo neposreden 
stik s kupci. 

Tabela 7.2 prikazuje povprečno plačo in regres na zaposlenega v letu 200
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Tabela 7. Povprečna plača in regres na zaposlenega 2 

Leto 
Element /obdobje 2004 2003 

Indeks 
R04/R03 

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

Vir: Terme Čatež 2005 

Iz tabele 7.2 je razvidno, da so bruto plače narasle za 12,34 % v primerjavi z letom 
2003, v neto znesku so se plače povečale za 11,32 %, regres pa za 5,52 %. Plače 

rejemajo zaposleni v skladu z določili panožne kolektivne pogodbe. 
Graf 7.4. prikazuje pregled stanja zaposlenih na dan 31. decembra 2004. 

Graf 7.4 Pregled stanja zaposlenih na dan 31. december 2004 
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Vir: Terme Čatež 2005 

Razvidno je, da se izobrazbena struktura stalno izboljšuje, to pa za

ašč  število tujih gostov, je vse pomembnejše znanje tujih jezikov, zato podjetje 
bra uje zaposlene tudi preko tečajev tujih jezikov. 

7.3 Informatika 

 ROS, ki om

• grafični prikaz
• razne sestavljene preglede, 
• nov rezervacijski sistem, ki omogoča rezervacijo in plačilo preko interneta. 

Tudi v računovodstvu so dosegli izboljšave (Terme Čatež 2005, 32): 
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• avtomatske prenose podatkov iz hotelskega sistema, 

gramska oprema v trgovini »Market«, ki omogoča 

Strategija glede na izbiro dobavitelja je cena in kakovost. Skrbijo racionalno za 
pos gami. Pogodbe imajo sklenjene s ključnimi dobavitelji 
zar ojev.  

 

d nja spoštljiv in odgovoren odnos. Njihova konkurenčna 
pre
predno

d jeno področje prečiščevanja odpadnih voda, v letu 2004 so bili 
sponzorji in donatorji družbenim potrebnim dejavnostim, kulturnim in športnim. 

7.6 Obvladanje tveganj 

Podjetje Terme Čatež, d. d. se ukvarja z naslednjimi tveganji: 

• tveganja delovanja in sprememb cen vhodnih surovin; 

• naložbena tveganja; 
• finančna tveganja (valutno tveganje, obrestno anj e 

čne plačilne sposobnosti); 
 

enimi tveganji aktivno upravlja in z raz i ukrepi z uje 
 našteta tveganja bi, če bi nastopila, im inančne posledice, 

stavljenost tveganjem nizka oz. zmerna. 

truktura in naložbe 

ukturo delničarjev v letu 2003 in 2004. 

• zmanjšanje podatkovne baze za 70 odstotkov, 
• preprečevanje napak pri prenosih iz drugih sistemov, 
• spremenjena je tudi pro

neodvisno delovanje trgovinskih blagajn, kar povečuje zanesljivost delovanja 
trgovine. 

7.4 Dobavitelji 

lovanje z minimalnimi zalo
adi pravočasnih dobav, nižjih cen in bolj ustreznih plačilnih pog

7.5 Odgovornost do okolja 

Po jetje do okolja ohra
dnost je, da vsak zaposleni skrbi za tak odnos, saj jim to pomeni konkurenčno 

st pred ostalimi podjetji.  
Po jetje skrbi za ure

Podjetje se zaveda, da tržijo zdrav način življenja, zato morajo imeti urejen in 
spoštljiv, odgovoren odnos do okolja … 

• premoženje in politika zavarovanja premoženja; 

tveganje,tveg e kratkoročn
plačilne sposobnosti, tveganje dolgoro

anja.• druga tveg

Podjetje z omenj
sa

ličnim manjš
izpostavljenost. V ela f
vendar vodstvo ocenjuje, da je izpo

7.7 Podatki o delnici, lastniška s

Tabela 7.3 prikazuje lastniško str
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Tabela 7.3 Lastniška struktura delničarjev 

Delež lastništva 
Delničar 31. 12. 2004 31. 12. 2003 

DZ . 19,28 17,34 S, d  d. 
Kapitalska družba, d. d. 13,99 12,47 
Ter  Č 0,00 11,42 
ID k 11,02 10,00 
Mar  9,76 8,65 
TP t 7,11 6,30 
Slo
Kro

steber I, i. d. 3,61 2,22 
Mo

me atež, d. d. 
Ma sima, d. d. 

na Portorož, d. d. i
Por orož, d. d. 
venska odškodninska družba, d. d. 5,79 5,13 
na senior, d. d., Ljubljana 4,57 3,81 

Triglav 
dra kombinacija – pos. vzajemni sklad 1,58 0,00 

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 1,38 1,22 
Ostali delničarji 21,91 21,44 

Vir: Terme Čatež 2005 

O višini delnice, dobičkonosnosti sem nekaj napisala že pri kazalnikih donosnosti. 

• Delikatesa, d. d., 

odjetje Terme Čatež, d. d. delež kapitala nad 
50 %. 

skozi vse leto. Politika izplačevanja 
div n o rast dividend vsaj v višini inflacije, 
ven r 
ostaja za razvojne potrebe družbe. Pri razvoju novih produktov podjetje raziskuje 
kon r

novi kapacitet in ponudbi novih 
sto v jšanja delovnih razmer.  

5 %, 
a, 

Podjetje nalaga kapital tudi v odvisne družbe, ki so: 

• Terme Ilidža, 
• Marina, d. d., 
• TP Portorož, d. d. in 
• Termalna riviera, d. o. o. 

V vseh teh naštetih družbah ima p

Gibanje tečaja delnic pozitivno narašča 
ide d temelji na tem, da družba zagotavlja letn
da v skladu s potrebami po razvojnih projektih. Razlika neizplačanega dobička 

ku enco ter se sprašujejo, kaj bi lahko ponudili bolje od nje. 
Naložbe so namenili tehnološkim posodobitvam, ob

rite  z namenom povečanja ponudbe in izbol

7.8 Načrti v letu 2005 

V letu 2005 načrtujejo (Terme Čatež 2005, 39): 

• rast prihodkov iz poslovanja za najmanj 8 %, 
• rast števila prenočitev za 7,1 %, 
• rast števila kopalcev za najmanj 8,
• dopolnjevanje informacijskega sistem
• dopolnitev sistema motivacije zaposlenih, 

 44



• celovito poslovno integracijo s povezanimi družbami s ciljem zmanjševanja 
stroškov, 

• izvajanje prodajno-tržnih aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji, 
• skrb za okolje na lokacijah družbe in v okolici, 
• širitev dejavnosti izven meja Slovenije, 
• večanje prepoznavnosti Term Čatež, d. d.  

Podjetje bo še vedno povečevalo svoj tržni delež z novimi naložbami (predvsem so 
zanimive naložbe na področju nekdanje Jugoslavije), z dvigom kakovosti storitev in s 
prevzemanjem drugih podjetij. 

Tako bodo še bolj specializirano delovali na (Terme Čatež 2005, 39): 

• področju organizacije in nadzora, 
• področju standardizacije poslovanja, 
• enotnem sistemu poslovnega načrtovanja in poročanja, 
• aktivnejši prodaji na tujih trgih. 
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8 SKLEP 

Letna poročila podjetje objavlja zato, ker tako določa zakon, po drugi strani pa zato, 
da ponudijo informacije interesnim skupinam. Cilj letnega poročila je, da podjetje 
informira interesne skupine o finančni trdnosti, zanesljivosti, razvoju ali nazadovanju 
podjetja, predvsem pa, da sporoča informacije, za katere želi, da jih interesne skupine 
prejmejo. Delimo ga v tri dele: uvodni del, splošni del in obvezni del. Uvodni del 
vsebuje povzetek s finančnimi in drugimi poudarki, ki so relevantni za podjetje v 
poslovnem letu, kratko uvodno predstavitev podjetja; kazalo, poročilo predsednika 
uprave in poročilo nadzornega sveta. V splošnem delu podjetje prostovoljno odloča, kaj 
bo ta del vseboval,  vsebino obveznega dela letnega poročila podjetja pa določa ZGD, ki 
zahteva, da v njem nazorno prikažemo: računovodsko poročilo, poslovno poročilo, 
revizorsko poročilo. 

Preden začnemo pisati letno poročilo, bi se bilo dobro vprašati o dejavnikih, ki 
vplivajo na kakovostno letno poročilo, saj bi s tem preprečili marsikatere napake. 

Moj praktični del temelji na analizi letnega poročila družbe Terme Čatež, d. d.  
Podjetje opravlja različne dejavnosti: hotelsko, gostinsko, zdraviliško, trgovsko, 

športno, rekreativno in druge. V Terme Čatež prihajajo gostje na zdravljenje 
revmatičnih težav, težav gibalnih sposobnosti, nevroloških obolenj, ginekoloških in 
drugih zdravstvenih težav. Podjetje nudi 240 različnih produktov za zagotavljanje 
zdravja, poslovnih srečanj, sprostitve, športnih in drugih užitkov. 

Letno poročilo je razdeljeno v tri sklope. Uvod bi ocenila kot lahko berljiv. 
Pohvalila bi slike na začetku, saj bralcu dajejo takoj vedeti, s čim se podjetje ukvarja, 
izpostavljenost ciljev ter poudarek s krepkim tiskom glede dividend (kakšno bo 
izplačilo ter koliko delnic bodo umaknili). Ključne finančne pokazatelje bi bilo dobro 
natisniti že na notranji strani naslovne platnice, da so interesni skupini vedno na 
vpogled. Splošni del se prepleta z obveznim delom. Obvezni del je zadosten glede na 
zakon. Vsebuje vse postavke obvezujočega dela, ki sem jih že omenila. 

Nadaljevala sem z analizo podjetja z računovodskimi izkazi, ki jih ponavadi 
analiziramo: vodoravne in navpične analize ter analize kazalnikov. Največjo pozornost 
sem posvetila analizi kazalnikov. Izračunala sem kazalnike financiranja, investiranja, 
obračanja, plačilne sposobnosti, gospodarnosti in dobičkonosnosti, vse z namenom, da 
ugotovim boniteto podjetja. 

Kazalniki financiranja pričajo, da podjetje posluje varno, saj imajo visok delež 
kapitala, predvsem pa lastnega kapitala. Vprašanje je samo, koliko je to smotrno, saj je 
dolžniški kapital cenejši od lastniškega za razliko davčnega ščita. Ob računanju 
kazalnikov investiranja smo razbrali, da je imelo podjetje leta 2004 97 % stalnih 
sredstev, leta 2003 pa 92 % stalnih sredstev, kar pomeni 5 % povečanje. Delež gibljivih 
sredstev se je od leta 2003 do 2004 zelo spremenil. Največ so se spremenila v poslovnih 
terjatvah in zalogah, ki so jih uspešno znižali kot posledica boljše, predvsem pa hitrejše 
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izterjave od kupcev ter hitrejšega obračanja zalog. S koeficientom obračanja smo 
razbrali, da podjetje kreditira kupce v povprečju 90,24 dni.  

Donosnost kapitala je 3,56 %, donosnost sredstev pa 2,81 %. Po Du Pontovem 
sistemu povezanih kazalnikov sem izračunala, da je podjetje donosno 3,56 %. 

Kot slabost bi omenila, da sem pri računanju računovodskih izkazov uporabljala 
predvsem podatke iz bilance stanja, ki je statična ekonomska kategorija, zato sem se 
kasneje poglobila še v druge vsebinske informacije letnega poročila. Tako sem razbrala, 
da so bili v prodaji zelo uspešni, saj so dosegli za 8,2 % več nočitev kot preteklo leto ter 
15,9 % tujih nočitev več kot še leto prej. To so dosegli zaradi učinkovitejših prodajnih 
aktivnosti, kot npr. prisotnost na vseh oddaljenih trgih v katalogih, spletno stran so 
prevedli v več tujih jezikov ter uvedli »first minute« rezervacijo, izdali so svoj časopis, 
predvsem pa, kar je najboljše in najcenejše oglaševanje, stalno skrbijo za zadovoljstvo 
gostov. Največ prihodkov od prodaje so ustvarili v termalni rivieri, sledita hotela Terme 
in Toplice. Iz grafa gibanja števila prenočitev po hotelih v letu 2004 lahko razberemo, 
da je največ nočitev v avtokampu, sledijo hotel Toplice, hotel Terme in hotel Žusterna. 
V avtokampu realizirajo 54 % vseh prenočitev, v hotelu Terme 11 %, v hotelu Toplice 
12 %, v hotelu Zdravilišče in v bungalovih 10 %, v hotelu Koper 12 % vseh prenočitev. 
Mislim, da bi bilo za podjetje dobro, da bi bolj agresivno tržilo svoje hotelske storitve in 
da bi večjo pozornost namenilo tujemu trgu in s tem večanju števila tujih gostov … 

Podjetje Terme Čatež, d. d. nenehno stremi k izboljšavam in obvladovanju stroškov, 
saj lahko na ta način za isto ceno ponudijo več kot konkurenca. Tudi tveganja, kot so 
spremembe cen vhodnih surovin, premoženjska, naložbena, finančna in druga podjetje 
dobro obvladuje. 

Temeljni cilj ostaja iz leta v leto nespremenjen – biti najboljša in najuspešnejša 
družba v svoji dejavnosti, bolje delati v interesu svojih gostov in ustvarjati vrednost za 
delničarje! (Terme Čatež 2005, 6). Iz tega pa lahko izpeljemo nekatere prodajne 
aktivnosti, ki bodo sledile v letu 2005, to so naraščanje števila nočitev, prevod spletne 
strani v še druge tuje jezike, več sodelovanja s tujimi agencijami, prisotnost v katalogih 
… 

Konkurenčno prednost družbe stalno izboljšujejo z novimi produkti, ki jim imajo že 
sedaj preko 240. Vsi produkti so povezani z dolgoletnim znanjem na področju 
marketinga, investiranja in operacij, podprtih z najsodobnejšo tehnologijo, ki ob odlični 
organizaciji nudi uporabniku njihovih storitev kakovostno in poceni storitev (Terme 
Čatež 2005, 9). Podjetje Terme Čatež skrbi za stalno izobraževanje zaposlenih na 
področju tujih jezikov, informacijske tehnologije ter na področju predstavitev in prodaje 
produktov. Največjo pozornost so namenili izobraževanju osebja, ki ima neposreden 
stik s kupci. Podjetje se zaveda, da tržijo zdrav način življenja, zato morajo imeti urejen 
in spoštljiv, odgovoren odnos do okolja. 

Podjetje je zmanjšalo osnoven kapital, kar je storilo z umikom 77.055 navadnih 
imenskih delnic, tako da kapital po zmanjšanju znaša 3.587.496.000 SIT. Tržna cena 
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delnice na dan 31. december 2004 je znašala 38.897,53 SIT. Podjetje posluje s čistin 
dobičkom 663.422.532,85 SIT. 

Formula uspeha Terme Čatež, d. d. je 

rast + kakovost + prodaja in trženje = celovita uspešnost poslovanja podjetja 
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