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1 Ključni podatki o poslovanju v obdobju
januar‒junij 2019 in v preteklem letu
Poročilo za obdobje poslovanja januar‒junij 2019 je pripravljeno zaradi namere pripojitve družbe
Hoteli Bernardin d.d. po stanju na presečni datum 30.6.2019.
Tabela 1: Ključni podatki in kazalniki za družbo Sava Turizem d.d.1 po SRS
2018 po
izčlenitvi T.
Lendava
1.6.2018

1-6 2018

1-6 2019

Indeks 1-6 19 /
1-6 2018

POSLOVNI IZID
Pos l ovni pri hodki (v 000 EUR)

73.240

33.949

34.615

102

Pri hodki i z proda je (v 000 EUR)

72.126

33.419

33.947

102

Pos l ovni i zi d i z pos l ova nja (v 000 EUR)

8.165

2.346

2.539

108

Pos l ovni i zi d pred obdbdči tvi jo (v 000 EUR)

6.983

1.786

2.122

119

Či s ti pos l ovni i zi d pos l ovnega l eta (v 000 EUR)

6.411

1.770

1.927

109

15.864

5.985

6.438

108

Bi l a nčna vs ota (v 000 EUR)

172.176

172.087

176.159

102

Dol goročna s reds tva (v 000 EUR)

161.213

162.651

158.841

98

Ka pi tal (v 000 EUR)

Kos ma ti dena rni tok i z pos l ova nja (EBITDA) (v 000 EUR)
BILANCA STANJA

106.206

101.587

105.858

104

Dol goročne obveznos ti (v 000 EUR)

38.947

43.006

39.526

92

Za dol ženos t

42.696

45.086

42.548

94

Neto fi na nčni dol g (v 000 EUR)

36.186

41.707

32.070

77

12.426

5.962

5.086

85

944

1.026

920

90

NALOŽBENE AKTIVNOSTI
Na l ožbe v os novna s reds tva (v 000 EUR)
ZAPOSLENI
Števi l o za pos l eni h na da n 31.12.

1

Kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA) je izračunan kot seštevek dobička iz poslovanja, odpisov vrednosti in
amortizacije iz izkazov družbe, izdelanih na podlagi SRS. Neto finančni dolg je izračunan kot razlika med finančnimi
obveznostmi in denarnimi sredstvi ter kratkoročnimi depoziti pri bankah.
Poslovanje med letom je v družbi podvrženo sezonskim nihanjem, zato obdobje 1.‒6. ni primerljivo s poslovanjem v
koledarskem letu. Izkaza stanja na dan 30. 06. 2018 nismo pripravljali, kategorije izkaza stanja se lahko primerjajo na stanje
konec leta 2018.
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2018 po
izčlenitvi T.
Lendava
1.6.2018

1-6 2018

1-6 2019

Indeks 1-6 19 /
1-6 2018

KAZALNIKI*
Či s ta dobi čkonos nos t pri hodkov

8,8%

5,2%

5,6%

Či s ta dobi čkonos nos t ka pi tal a

6,2%

1,7%

1,9%

Neto fi na nčni dol g / ka pi tal

0,34

0,41

0,30

74

Neto fi na nčni dol g / kos ma ti dena rni tok i z pos l ova nja (EBITDA)

2,28

6,97

4,98

71

Za dol ženos t / Kos ma ti dena rni tok i z pos l ova nja (EBITDA)

2,69

7,53

6,61

88
#DEL/0!

0,69

#DEL/0!

0,95

22,0%

17,9%

19,0%

1.082.674

496.584

445.121

90

61,7%

58,4%

59,1%

101

Penzionski prihodki na nočitev (v EUR)

50,3

47,7

53,7

113

Penzionski in izvenpenzionski prihodki na razpožljivo sobo (v EUR)

97,4

88,1

97,8

111

169,4

160,3

177,4

111

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti
Kos ma ti dena rni tok i z pos l ova nja (EBITDA) / pri hodki i z proda je
FIZIČNI PODATKI

Število nočitev
Zasedenost kapacitet (v %)

Vsi prihodki na prodano sobo

* Opomba: Kazalniki 1-6 niso prilagojeni na letno raven zaradi različnih sezonskih vplivov med letom, zato kazalniki niso
primerljivi z letnimi podatki; za obdobje 1-6 2018 sta prikazana le kazalnika dobičkonosnosti prihodkov in EBITDA na
prihodke, ker izkaza stanja na dan 30.6.2018 nismo pripravljali.

Poudariti je potrebno tudi, da zaradi izčlenitve destinacije Lendava s 1. 6. 2018 in prodaje destinacije
Banovci s 3.6.2019, polletni podatki poslovanja v tabelah v analiziranem obdobju 1-6 2019 niso
neposredno primerljivi s preteklim letom.
V pojasnilih poslovanja v poglavju 3.3. primerjamo poslovanje v obdobju 1-6 2019 in 1-6 2018, kot je
bilo dejansko doseženo in izkazano v računovodskih evidencah s pojasnili odstopanj zaradi prodaje
Banovcev v začetku junija letošnjega leta in izčlenitve destinacije Lendava s 1. 6. 2018.

2 Korporativno upravljanje
2.1 Pismo uprave
Spoštovani delničarji, sodelavci in poslovni partnerji družbe Sava Turizem d.d.,
po uspešno zaključenem letu 2018 je družba v prvem polletju 2019 nadaljevala uspešno poslovanje.
Poslovanje v letošnjem prvem polletju, zaradi organizacijskih sprememb v družbi Sava Turizem d.d.
ne moremo neposredno primerjati s poslovanjem v lanskem prvem polletju. Medtem, ko sta v družbi
Sava Turizem d.d. v lanskem prvem polletju delovali destinaciji Terme Lendava do 1. 6. 2018 in Terme
Banovci v celotnem obdobju, pa so Terme Lendava v letošnjem prvem polletju delovale v samostojni
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hčerinski družbi, destinacija Banovci pa je v rezultatih družbe zajeta do 3. 6. 2019, nato pa je bila
prodana.
Na prodajnem področju so bile aktivnosti na destinacijah Sava Hoteli Bled, Terme 3000 – Moravske
Toplice, Zdravilišče Radenci in Terme Ptuj, v prvih šestih mesecih usmerjene v zagotavljanje rasti
prodaje z doseganjem višje povprečne iztržene cene namestitvenih kapacitet in višjo izvenpenzionsko
potrošnjo naših gostov. S povečevanjem prodaje, predvsem tujim gostom, smo presegli zastavljene
prodajne cilje in realizirane rezultate poslovanja v enakem obdobju leta 2018. Tako v panonskem
termalnem delu (brez Term Lendava in Term Banovci) kot na Bledu smo ustvarili nekaj nižje število
prenočitev kot v enakem obdobju 2018, uspeli pa smo povečati iztržene cene in realizirali 7,1
odstotno povečanje prihodkov od prodaje glede na enako obdobje lani.
V panonskem termalnem delu, brez upoštevanja destinacij Terme Lendava in Terme Banovci, smo
letos ustvarili za 0,8 odstotka manj hotelskih in apartmajskih prenočitev v primerjavi z enakim
obdobjem lani, pri tem pa se je iztržena cena povečala za 5,8 odstotka. Na Bledu smo zabeležili 0,1odstotno zmanjšanje prenočitev v hotelih glede na preteklo leto, pri tem pa se je iztržena cena
povečala za 17 odstotkov. V kampih beležimo 1,0 odstotno povečanje prenočitev in 6,7 odstotno rast
iztržene cene.
V Sava Hotels & Resorts zelo pozorno poslušamo potrebe in želje naših gostov in partnerjev ter
sledimo trendom na trgu. Spoštujemo lokalno tradicijo in zgodovino. Smo trajnostno naravnani. Naše
osnovno poslanstvo je ustvarjanje raznolikih doživetij ter skrb za zdravje in dobro počutje naših
gostov. S to vizijo navdušujemo naše goste, ki se z veseljem vračajo k nam. V obdobju od 2017 do
junija 2019 smo v družbi Sava Turizem za investicije namenili 30,8 milijonov EUR. Investirali smo v
ohranjanje stanja in nadgradnjo produktov ter vzdrževanje.
Kot je bilo načrtovano, smo v začetku letošnjega leta nadaljevali investicijski cikel. V prvih šestih
mesecih smo realizirali investicije v višini 5,1 milijona evrov. Nadaljevali smo z izvedbo 3. faze
izgradnje bungalov hišic Prekmurska vas Ajda ter zaključili prenovo 10 apartmajev v T3000 –
Moravske Toplice, prenovili smo kavarno Park na Bledu, zaključili investicijo v Salon zdravja v
Radencih, postavili pet novih mobilnih hišk v kampu na Ptuju in klimatizirali del sob v hotelu Primus
na Ptuju ter izvedli ostale manjše investicije usmerjene predvsem v zagotavljanje ustreznih
standardov, vzdrževanje obstoječega stanja kvalitete. V teku je priprava investicije v prenovo Hotela
Park na Bledu.
Obdobje januar–junij 2019 je družba zaključila nad pričakovanji, in sicer je dosegla dobiček iz
poslovanja v višini 2.539 tisoč evrov (799 tisoč evrov nad planom), čisti dobiček v višini 1.927 tisoč
evrov in EBITDA v višini 6.438 tisoč evrov, ki za 17 odstotkov presega plan.
Naš cilj je tudi v prihodnje ohraniti vodilni položaj med ponudniki turističnih storitev v Sloveniji,
nenehna krepitev ugleda blagovne znamke Sava Hotels & Resorts, dodajanje novih vsebin in
produktov, zadovoljitev vseh potreb gostov, pospešeno trženje produktov, ki prinašajo višjo dodano
vrednost, odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji in lokalnimi skupnostmi ter ne nazadnje ohraniti
zadovoljne in motivirane zaposlene.
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2.2 Predstavitev in organiziranost družbe Sava Turizem d.d.
2.2.1 Predstavitev družbe Sava Turizem d.d.
Družba Sava Turizem d.d. je največja ponudnica turističnih storitev v Sloveniji, regijsko pa pokriva
panonsko področje in Bled. Je matična družba Skupine Sava Turizem, ki jo poleg matične družbe Sava
Turizem d.d. sestavljajo naslednje odvisne družbe:
•

Cardial d.o.o., ki izvaja zdravstveno dejavnost. Družba Cardial d.o.o. je diagnostični center s
koncesijo na področju kardiologije in samoplačniškimi ambulantami. Družba Sava Turizem
d.d. je lastnica 85-odstotnega deleža v družbi Cardial d.o.o., preostalih 15 odstotkov
predstavlja lastni delež družbe.

•

Zavod SEIC, Srednjeevropski izobraževalni center, Ptuj, katerega namen je zagotoviti
usposabljanja in izobraževanja s ciljem dvigniti usposobljenost kadrov v hotelirstvu in
zdravstvu. Zasebni zavod SEIC sta ustanovili družbi Sava Turizem d.d. in Cardial d.o.o., vsaka
ima 50-odstotni lastniški delež.

•

Sava Zdravstvo d.o.o., v mirovanju. Družba je bila ustanovljena dne 24. 4. 2013 in je od
ustanovitve dalje v mirovanju. Družba je v 100-odstotni lasti matične družbe.

•

Terme Lendava d.o.o., je bila ustanovljena dne 25. 09. 2018 za namen izčlenitve dejavnosti
destinacije Lendava, brez dejavnosti zdravstva, iz matične družbe Sava Turizem d.d. Izčlenitev
je bila izvršena s presečnim datumom 31.5.2018 in vpisana v sodni register 6. 3. 2019. Družba
Terme Lendava d.o.o. je v 100- odstotni lasti družbe Sava Turizem d.d.

Poleg navedenih družb ima družba Sava Turizem d.d. na dan 30. 6. 2019 deleže še v naslednjih
pridruženih družbah: BLS Sinergije, d.o.o. – 30 %.

2.2.2 Dejavnost in organiziranost družbe Sava Turizem d.d.
Družba Sava Turizem d.d. je del poslovne skupine Sava in v okviru le-te pokriva dejavnost turizma. Je
največje slovensko turistično podjetje, ki pod skupno blagovno znamko Sava Hotels & Resorts
združuje štiri turistične destinacije:
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 Sava Hoteli Bled (SHB)
 Terme 3000 – Moravske Toplice
 Zdravilišče Radenci
 Terme Ptuj
Terme Lendava od vpisa izčlenitve v register dne, 6. 3. 2019 delujejo kot samostojna družba (presečni
datum izčlenitve 31. 5. 2018), Terme Banovci pa so bile s 4. 6. 2019 prodane.
Družba razpolaga z:
 dvanajstimi hoteli kategorije treh, štirih in petih zvezdic
 dvema apartmajskima kompleksoma
 tremi kampi
 dvema termalnima kompleksoma v Termah 3000 Moravske Toplice in v Termah Ptuj
 več notranjimi in zunanjimi bazeni na vseh destinacijah
 več centri dobrega počutja na vseh destinacijah
 igriščem za golf Livada v Moravskih Toplicah
Ključni produkti družbe so počitnice, srečanja, konference in dogodki (MICE), wellness, zdravstvo,
termalni parki, kampiranje in golf.
Družbo je v letu 2019 vodila dvočlanska uprava. V družbi so centralizirano organizirane naslednje
poslovne funkcije: prodaja in marketing, hotelske operacije in kakovost, nabava, investicije z
vzdrževanjem, kadri z razvojem kadrov, pravo, kontroling, finance in računovodstvo ter IT-področje.
Osnovna dejavnost se izvaja na destinacijah Sava Hoteli Bled, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme
3000 – Moravske Toplice in Terme Lendava, kot ločena družba. Destinacije vodijo izvršni direktorji
destinacij oziroma direktorji s pooblastilom izvršnega direktorja.
Slika 1: Organigram družbe Sava Turizem d.d. na dan 30. 6. 2019
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2.2.3 Osebna izkaznica družbe Sava Turizem d.d.
Podjetje:
Sedež družbe:

Matična številka:
ID-številka za DDV:
Številka reg. vložka:
Ključne registrirane
dejavnosti:

Sava Turizem d.d.
Dunajska 152
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 04 206 60 21
Telefaks: 04 206 60 29
E-naslov: sava-hotels-resorts@sava.si
www.sava-hotels-resorts.com
5301971
SI53667409
199001039

H 55.100
H 55.220
H 55.239
H 55.301
H 55.302
H 55.303
H 55.400
I 63.300

Datum vpisa v register:
Osnovni kapital družbe
na dan 30. 6. 2019:
Število delnic
na dan 30. 6. 2019:
Lastniška struktura:
Predsednica uprave:
Član uprave:
Predsednik nadzornega sveta:

Dejavnost hotelov in podobnih obratov
Dejavnost kampov
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Točenje pijač
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 93.040 Dejavnost salonov za nego telesa
11. 12. 1989
39.684.899,19 EUR
39.684.899 navadnih imenskih kosovnih delnic
99,91 % Sava, d.d.
0,09 % manjšinski delničarji
Renata Balažic
Borut Simonič
Klemen Boštjančič
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2.3 Pregled pomembnejših dogodkov v obdobju januar‒junij
2019
Marec
Spomladi, ko posijejo na Bled prvi topli sončni žarki, je odprla vrata prenovljena Kavarna Park, dom
edine originalne blejske kremne rezine. Gostje tako lahko sedaj uživajo v privlačnem in prenovljenem
ambientu in najlepšem razgledom na najbolj opevane znamenitosti Bleda - Blejsko jezero, otoček in
grad. S prenovo, ki jo je doživela po skoraj 30 letih, je Kavarna Park dobila podobo moderne, sveže
kavarne z lokalnim alpskim pridihom, hkrati pa je prilagojena globalnemu gostu, ki obišče Bled.
»Sladka blejska kraljica«, edinstvena originalna blejska kremna rezina, je dobila svoj osvežen in
prenovljen dom. Le pri nas je blejska kremna rezina prava originalna, ki jo slaščičarji v slaščičarski
delavnici Hotela Park pripravljajo že od leta 1953, torej zavidljivih 66 let. Letošnje leto je Kavarni Park
leto 15 milijon-te izdelane kremne rezine.
Maj
V Zdravilišču Radenci je bil štart in cilj že tradicionalnega, 39. Maratona Treh src, ki se ga je letos
udeležilo več kot 8.000 tekačev.
Junij
Pitje dobrodejne mineralne vode bogate s CO2 iz Radencev je po novem v prenovljenem Salonu
zdravja v Zdravilišču Radenci prav posebno doživetje. Pitno dvorano smo po več kot 40 letih prenovili
in jo nadgradili v Salon zdravja, ki predstavlja Zdravilišče Radenci v malem, torej prostor, v katerem se
naši gosti dobro počutijo in prav tukaj začnejo proces skrbi za svoje zdravje, ki se nato nadaljuje skozi
celotno Zdravilišče Radenci.
DOGODKI PO KONCU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Dne 3. 9. 2019 je bil podpisan sporazuma o pogojih prodaje večinskega dela poslovnega deleža v
družbi Cardial d.o.o., na podlagi katerega bo ob predhodno izpolnjenih pogojih mogoča izvedba
prodaje.

2.4 Organi vodenja in upravljanja
2.4.1 Uprava
Uprava družbe Sava Turizem d.d. je bila v obdobju januar-junij 2019 dvočlanska. Sestavljala sta jo
predsednica Renata Balažic in član Borut Simonič.
Sestava uprave na dan 30. 6. 2019:
• Renata Balažic, predsednica uprave: odgovorna za prodajo, marketing in odnose z javnostmi
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•

Borut Simonič, član uprave: odgovoren za finance, investicije in vzdrževanje, pravno
podporo, računovodstvo in kontroling, nabavo, informacijsko tehnologijo, hotelsko-gostinske
operacije in izvajanje kadrovske funkcije

2.4.2 Nadzorni svet
Nadzorni svet družbe Sava Turizem d.d. deluje v šestčlanski sestavi; štirje člani so predstavniki
delničarjev, dva pa sta predstavnika zaposlenih.
Predstavniki delničarjev v nadzornem svetu so bili v obdobju januar-junij 2019 predsednik
nadzornega sveta Klemen Boštjančič, namestnik predsednika Aleš Škoberne ter člana Tina Pelcar
Burgar in Matej Narat. Interese zaposlenih v nadzornem svetu sta zastopala Tomislav Sabo in Gregor
Osojnik.
V okviru nadzornega sveta delujejo tudi revizijska komisija, komisija za optimizacijo poslovanja Save
Turizma in kadrovska komisija.
Sestava nadzornega sveta na dan 30. 6. 2019:
• Klemen Boštjančič, predsednik nadzornega sveta – predstavnik delničarjev
• Aleš Škoberne, namestnik predsednika nadzornega sveta – predstavnik delničarjev
• Tina Pelcar Burgar, članica nadzornega sveta – predstavnica delničarjev
• Matej Narat, član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev
• Tomislav Sabo, član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih
• Gregor Osojnik, član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih
Sestava revizijske komisije nadzornega sveta na dan 30. 6. 2019:
• Tina Pelcar Burgar, predsednica komisije
• Matej Narat, član komisije
• Aleš Škoberne, član komisije
• Gregor Rovanšek, član komisije
Sestava komisije nadzornega sveta za optimizacijo poslovanja Save Turizma na dan 30. 6. 2019:
• Matej Narat, predsednik komisije
• Klemen Boštjančič, član komisije
• Tina Pelcar Burgar, članica komisije
• Aleš Škoberne, član komisije
Sestava kadrovske komisije nadzornega sveta na dan 30. 6. 2019:
• Klemen Boštjančič, predsednik komisije
• Tina Pelcar Burgar, članica komisije
• Matej Narat, član komisije
• Aleš Škoberne, član komisije
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2.4.3 Sistem vodenja in upravljanja
Sistem vodenja in upravljanja družbe temelji na določilih Zakona o gospodarskih družbah in drugih
zakonskih predpisih. Upravljanje družbe Sava Turizem d.d. poteka po dvotirnem sistemu.
Družbo vodi uprava, ki jo imenuje nadzorni svet. Uprava družbe Sava Turizem d.d. je bila v letu 2019
dvočlanska, in sicer predsednica Renata Balažic in član Borut Simonič, ki sta 1. 10. 2016 nastopila
petletni mandat.
Uprava poroča nadzornemu svetu družbe skladno z zakonom, statutom in poslovnikom o delu
nadzornega sveta ter se z njim posvetuje o pomembnih vprašanjih. Uprava v proces odločanja
vključuje tudi ključne sodelavce, kadar je njihovo sodelovanje potrebno za kakovosten in učinkovit
postopek odločanja.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na zasedanjih skupščine delničarjev. Skupščina družbe praviloma
zaseda najmanj enkrat letno. V letu 2019 je redna skupščina zasedala v sredini maja.
Za zunanjega revizorja za leto 2019 je bila imenovana revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.
Družba širšo javnost tekoče obvešča o poslovanju družbe, uvedbi novih produktov, dosežkih
zaposlenih ter dogodkih in prireditvah na destinacijah družbe. Vse informacije so medijem in drugim
interesnim skupinam na voljo tudi na spletni strani družbe www.sava-hotels-resorts.com.

2.4.4 Izjava o upravljanju družbe
Sistem vodenja in upravljanja družbe Sava Turizem d.d. zagotavlja usmerjanje ter omogoča nadzor
nad družbo in njenimi odvisnimi družbami. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi
upravljanja; postavlja pravila in postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja
okvir za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote,
načela in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja na vseh ravneh našega
poslovanja.
Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev Skupine Sava
Turizem in način, s katerim uprava in nadzorni svet Save Turizma d.d. izvajata odgovornost do
delničarjev in drugih deležnikov družbe. Vodstveni in nadzorni organi Save Turizma d.d. ter njenih
odvisnih družb se zavzemajo za sodobna načela vodenja in upravljanja ter čim večjo skladnost z
naprednimi domačimi in tujimi praksami.
Pojasnila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
Družba Sava Turizem d.d. na osnovi petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki
določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:
1. Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s
postopkom računovodskega poročanja
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Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v zvezi z računovodskim poročanjem Save Turizma
d.d. zajema politike in postopke, ki omogočajo pravočasno, resnično in pošteno poročanje o
finančnem stanju, gibanju sredstev in obveznosti ter poslovnem izidu Save Turizma d.d. in Skupine
Sava Turizem. Sistem notranjih kontrol in upravljanje s tveganji sta predstavljena v poglavju 2.5.3.
Sistem vodenja in upravljanja in 3.2.Upravljanje tveganj.
2. Pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja
kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme
Podatkov o doseganju kvalificiranega deleža družba ne poroča, ker je nejavna delniška družba in
delnice ne kotirajo na borzi. Imetniki kvalificiranih deležev družbe Sava Turizem d.d., ki jih določa
Zakon o prevzemih, so na dan 30. 6. 2019: Sava, d.d., Ljubljana (kvalificirani delež: 99,91 odstotka
oziroma 39.650.619 delnic); preostali mali delničarji (0,09 odstotka oziroma 34.280 delnic).
3. Pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Večinski delničar družbe Sava Turizem d.d., družba Sava, d.d., nima posebnih kontrolnih pravic.
4. Pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic
Delničarji družbe Sava Turizem d.d. nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic.
5. Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora ter spremembah
statuta
Pravila družbe glede imenovanja in zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter sprememb
statuta povzemajo določila veljavne zakonodaje.
6. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic
Družba Sava Turizem d.d. je v letu 2017 pridobila pooblastilo za nakup največ 376.585 lastnih delnic,
pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi pooblastila skupščine, ne sme presegati 0,95 %
osnovnega kapitala družbe. Družba lahko pridobiva delnice po ceni, ki ne bo višja od knjigovodske
vrednosti delnice na dan 31. 12. 2016, in v skladu z veljavnimi predpisi za kateri koli namen, razen za
namen trgovanja.
7. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti
Redna skupščina delničarjev je bila v letu 2019 izpeljana dne 17. 05. 2019. Pristojnosti skupščine in
pravice delničarjev so navedene v zakonu in se uveljavljajo na način, ki ga določata poslovnik
skupščine in predsedujoči skupščine.
8. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij
Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij je opisana v poglavjih Organi
vodenja in upravljanja, Sistem vodenja in upravljanja.
9. Politika raznolikosti
Politiko raznolikosti je kot samostojen dokument uprava družbe sprejela v marcu 2018. Politika
raznolikosti sestave organov vodenja in nadzora opredeljuje zaveze družb glede raznolikosti sestave
organov vodenja in nadzora družb. Zaveze družb glede raznolikosti se izvajajo v zvezi z zastopanostjo
v organih vodenja in nadzora z vidikov, kot so spol, starost in izobrazba.
S politiko raznolikosti družba postavlja okvire, ki omogočajo in spodbujajo raznoliko sestavo organov
vodenja in nadzora, pri čemer vsak organ zase deluje kot ustrezna homogena celota.
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Cilj politike je doseči večjo raznolikost in s tem večjo učinkovitost organov vodenja in nadzora kot
celote, kar bo vplivalo na uspešnost poslovanja in večanje poslovnega ugleda posamezne družbe in
poslovne skupine.

2.4.5 Izjava o spoštovanju kodeksa

2.5 Podpis letnega poročila in njegovih sestavnih delov za
družbo Sava Turizem d.d. za obdobje januar–junij 2019
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3 Poslovno poročilo
3.1 Razvojna strategija
Družba Sava Turizem d.d. na trgu nastopa kot vodilni slovenski ponudnik turističnih storitev.
Dolgoročni cilji družbe so optimiziranje števila prenočitev in zasedenosti njenih zmogljivosti, vrhunska
kakovost in pestrost ponudbe, visoko usposobljeni in motivirani sodelavci ter optimizirani procesi, ob
tem pa razvoj trajnostnega turizma v vseh segmentih poslovanja.
Strateški cilji družbe so skladni s Strategij Poslovne skupine Sava, ki je bila sprejeta v začetku leta
2019.
V okviru strategije je predvidena nadaljnja prenova obstoječih hotelskih zmogljivosti, kamor se je
Sava Turizem že dejavno usmerila, saj od 2017 dalje izvaja večje investicijske projekte, kar bo
nadaljevala tudi v letu 2019 in 2020. Družba intenzivno vlaga v posodobitev kapacitet in produktov,
prvenstveno na dveh največjih in najpomembnejših destinacijah (SHB in T3000 – Moravske Toplice).
Na področju zdravstvene medico wellness dejavnosti bomo aktivnosti usmerili v povečevanje tržnega
deleža na domačem trgu. V tujini bomo z dopolnjeno ponudbo postopno osvajali nove trge.
Destinacijsko selektivno bomo nadalje razvijali področje kongresne dejavnosti.
Z izvajanjem začrtane strategije, nadaljnjim usposabljanjem in razvojem kadrov želimo tudi v
prihodnje ostati vodilni ponudnik turističnih storitev v Sloveniji in tudi regiji , ob tem pa zagotavljati
donosno in stabilno finančno poslovanje.

3.2 Upravljanje tveganj
Upravljanju tveganj namenjamo v družbi veliko pozornost. Spremljamo gospodarske razmere doma
in v tujini, sproti prepoznavamo tveganja in ukrepamo. Upravljanje tveganj je opisano v poglavju
5.2.3.

3.3 Poslovanje družbe
Družba Sava Turizem d.d. je v obdobju januar–junij 2019 poslovala uspešno in ustvarila 34.615 tisoč
EUR poslovnih prihodkov, od tega 33.947 tisoč EUR prihodkov od prodaje, kar je za 528 tisoč EUR več
kot v enakem obdobju lani. Dosegli smo poslovni izid iz poslovanja v višini 2.539 tisoč EUR, ki je za
8,2% višji od lani, in EBITDA v višini 6.438 tisoč EUR, ki je za 7,6% višja od uresničene v lanskem letu.
Čisti dobiček družbe znaša 1.927 tisoč EUR.
Pri tem je potrebno poudariti, kot je v uvodu pojasnjeno, da poslovanje družbe v analiziranem
obdobju ni neposredno primerljivo zaradi izčlenitve Term Lendava na hčerinsko družbo in prodaje
Term Banovci. Posledično je družba v letošnjem letu realizirala manj prenočitev in nižje prihodke od
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prodaje. Na ostalih destinacijah je ob minimalnem znižanju števila prenočitev dosegla višjo
povprečno iztrženo ceno.
Neposredni stroški so sledili trendom prodaje, nekoliko višjo rast izkazujejo stroški energentov,
neposrednih proizvodnih storitev in zaradi zvišanja minimalne plače ter deficitarnosti kadrov
predvsem v gostinstvu, stroški dela.
SREDSTVA/VIRI SREDSTEV
Vrednost sredstev družbe Sava Turizem d.d. je na dan 30. 6. 2019 znašala 176.159 tisoč EUR in se je
glede na konec leta 2018 povečala za 2,3 %.
V strukturi virov sredstev znašajo dolgoročni viri 86,9 %, kratkoročni pa 13,1 %. Pokritost dolgoročnih
sredstev z dolgoročnimi viri znaša 96,3 %.
Zadolženost družbe Sava Turizem d.d. na dan 30. 6. 2019 znaša 42.548 tisoč EUR in se je glede na
konec leta 2018 znižala za 148 tisoč EUR. Neto finančni dolg, izračunan kot razlika med finančnimi
obveznostmi in denarnimi sredstvi ter kratkoročnimi depoziti, znaša konec obdobja 32milijonov EUR.
POGLED DO KONCA LETA
Družba Sava Turizem bo nadaljevala z izvedbo investicij, ki so načrtovane za leto 2019. Tako je v teku
III. faza izgradnje bungalov hišic Prekmurska vas Ajda. V zadnjem kvartalu bomo prenovili 6.
nadstropje hotela Radin v Radencih. V oktobru bomo začeli izvedbo prenove Hotela Park na Bledu.
Tako bodo nadaljnje investicije na destinaciji SHB usmerjene v izbrane produkte z zgodbo lokalnih
značilnosti, neokrnjene narave in trajnostne note. V Termah 3000 – Moravske Toplice z izvedenimi in
načrtovanimi investicijami nadgrajujemo kakovost produktov destinacije, ki je močno prepoznavna
na slovenskem in germanskih trgih.
Ob nadaljnjih ugodnih prodajnih trendih, ocenjujemo, da bodo cilji družbe za leto 2019 doseženi.

4 Trajnostno poročilo
4.1 Informacije o zaposlenih
Kadrovsko področje so v prvih šestih mesecih zaznamovale aktivnosti na področju zagotavljanja
delovne sile za prihajajočo poletno sezono.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
V družbi Sava Turizem d.d. je bilo na dan 30. 6. 2019 zaposlenih 920 sodelavcev (lani 945), povprečno
število zaposlenih v obdobju januar – junij pa 748 (lani 738)
IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH
V družbi Sava Turizem d.d. je največ zaposlenih s 4. in 5. stopnjo izobrazbe, skupaj 63,6 %, z manj kot
4. stopnjo je 8,9 %, z več kot 5. stopnjo izobrazbe je 27,5 % zaposlenih.
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STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH
Največ zaposlenih je starih od 20 do 30 let – 25,4 %; sledijo jim zaposleni v starostnem razredu od 41 do 50 let
– 25,1 % in od 51 do 60 let – 23,8 %.

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO SPOLU
Med zaposlenimi v družbi Sava Turizem d.d. je bilo konec junija 2019 zaposlenih 385 moških in 535
žensk.
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
V skladu z našo zavezo uspešno izpeljanega projekta Kompetenčni center Turizem (KOC Turizem), da
bomo celovito in trajno razvijali znanja in kompetence zaposlenih v turizmu, smo preko Zavoda SEIC
vzpostavili program usposabljanj, ki se uspešno izvaja tudi po zaključku projekta. Na ta način
zagotavljamo trajnost rezultatov, vse z namenom dviga kakovosti, inovativnosti, produktivnosti in
konkurenčnosti storitev v panogi turizma. Zaposleni se udeležujejo izobraževanj doma in v tujini, pri
čemer posebno pozornost namenjamo novostim in trendom v turizmu. Z internimi izobraževanji smo
podprli področje varnosti in zdravja pri delu, varnosti živil po načelih HACCP, varstva osebnih
podatkov in pa strokovna področja strežbe, recepcije in animacije. Za tuje delavce smo organizirali
interne in eksterne tečaje slovenskega jezika.

4.2 Področje ekologije
Glavne dejavnosti ekologije so usmerjene v varstvo okolja oz. narave in združujejo prizadevanja
gostov in zaposlenih za razumno rabo naravnih virov in dobrin ter vzdrževanje naravnega ravnotežja
med vsemi subjekti v okolju. Poleg bistvene naloge varovanja okolja, zniževanja in obvladovanja
stroškov se v družbi Sava Turizem d.d. pripravljajo energetski projekti, ki bodo v prihodnosti
omogočali zmanjšano rabo energije in naravnih virov (termalne vode) na najnižjo možno raven.
Ostale investicije so usmerjene k izboljšanju na področju zagotavljanja kakovosti bazenskih voda.
Na področju ravnanja z odpadki iz leta v leto zmanjšujemo količine odpeljanih odpadkov na deponijo
z obveznim ločevanjem odpadkov in uporabo vračljive embalaže.

4.3 Razvoj družbene skupnosti
V družbi Sava Turizem se trudimo delovati družbeno odgovorno. Verjamemo v to, da je vsak korak in
vsaka aktivnost v smeri k družbeni odgovornosti pomembna. Pri tem se držimo dveh ključnih vodil, in
sicer partnerskega sodelovanja in podpore družbeni skupnosti. Usmerjamo se predvsem na podporo
lokalnim skupnostim v katerih delujemo, saj verjamemo, da je pomembno vračati družbi na lokalnem
nivoju. Tako naše destinacije sodelujejo z lokalnimi turističnimi organizacijami, turističnimi društvi ter
številnimi drugimi kulturnimi, športnimi, rekreacijskimi društvi in prostovoljnimi organizacijami. Pri
tem nastopamo v različnih vlogah, bodisi kot pobudniki in nosilci projektov bodisi kot eden izmed
partnerjev pri projektih, pogosto pa tudi kot njihov pokrovitelj v obliki materialne ali finančne
podpore. Veliko pozornosti namenjamo tudi oblikovanju ponudbe za prebivalce ožje in širše lokalne
skupnosti na posamezni destinaciji. Izredno pomemben del družbene odgovornosti v družbi Sava
Turizem je dobrodelnost oz. pomoč ljudem v stiski kjer se osredotočamo predvsem na dve področji:
pomoč otrokom in lokalnim skupnostim.
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5 Računovodski izkazi s pojasnili za družbo
Sava Turizem d.d. v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi
5.1 Računovodski izkazi za družbo Sava Turizem d.d. na dan
30.06.2019
Tabela 1: Bilanca stanja na dan 30.06.2019
- po Slovenskih računovodskih standardih 2016
Besedilo
SREDSTVA
A. D O L G O R O Č N A S R E D S T V A
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
1. Dolgoročne premoženjske pravice
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1. Zemljišča in zgradbe
a)Zemljišča
b)Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE
2. Dane v najem drugim družbam
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge delnice in deleži
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
B. K R A T K O R O Č N A S R E D S T V A
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
II. ZALOGE
1. Material
3. Proizvodi in trgovsko blago
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. DENARNA SREDSTVA
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih
C. K R A T K O R O Č N E A K T I V N E Č A S O V N E R A Z M E J I T V E
SREDSTVA SKUPAJ
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Pojasnila

5.2.4.1.

5.2.4.2.

5.2.4.3.
5.2.4.4.

5.2.4.5.
5.2.4.6., 5.2.4.31.
5.2.4.7.
5.2.4.8.

5.2.4.9.

5.2.4.10.

5.2.4.11.
5.2.4.12.

30.6.2019

v 000 EUR
31.12.2018

158.841

161.213

555

600

532
23
149.131
137.617
16.805
120.812
7.024
1.390
3.101
3.087
14
1.487
1.487
7.531
7.531
7.390
141
26
26
111
16.340
0
600
498
101
660
660
660
5.263
389
3.595
1.279
9.817
9.817
977
176.159

577
23
151.433
142.197
17.617
124.580
7.250
1.347
640
613
26
1.527
1.527
7.525
7.525
7.390
136
26
26
101
10.233
64
584
516
68
2.722
2.722
2.722
3.075
42
2.217
817
3.787
3.787
730
172.176

Besedilo
OBVEZNOSTI
A: K A P I T A L
I. VPOKLICANI KAPITAL
1. Osnovni kapital
II. KAPITALSKE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBIČKA
1. Zakonske rezerve
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb (po MSRP za prodajo razpoložljiva
sredstva-nekratkoročni vrednostni papirji)
- Aktuarski dobički ali izgube
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezerevacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Pojasnila

30.6.2019

v 000 EUR
31.12.2018

5.2.4.13.

105.858
39.685
39.685
52.326
964
964
99

106.206
39.685
39.685
52.326
964
964
357

78

73

21
10.858
1.927
7.658
1.541
5.982
136
39.448
39.448
37.679
1.769
17.360
5.993
3.394
2.600
11.366
647
5.023
2.168
3.528
5.834
176.159

284
6.784
6.090
7.666
1.404
6.126
136
38.947
38.947
37.679
1.267
14.927
3.749
3.394
355
11.178
660
6.498
1.182
2.838
4.430
172.176

5.2.4.14.

5.2.4.15.

5.2.4.16.

5.2.4.17

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del slednjih in jih je treba brati skupaj.
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Tabela 2: Izkaz poslovnega izida za obdobje januar–junij 2019
- po Slovenskih računovodskih standardih 2016
Besedilo

Pojasnila

1-6 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
a) Prihodki, doseženi na domačem trgu
Do podjetij v skupini
Do drugih
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

5.2.4.18.

33.947
33.947
389
33.558
668
-16.280

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
33.419
33.419
57
33.362
529
-16.081

-6.748

-6.772

-9.532
-11.101
-7.937
-1.288
-581
-707
-1.876
-3.900
-3.724

-9.309
-11.026
-8.161
-1.319
-595
-724
-1.546
-3.639
-3.532

-65

-50

-111
-796
2.539
127
11
116
3
3
1
1
-545
-511
-34
-1
-1
18
-19
-187
-8
1.927

-57
-856
2.346
11
11
0
13
13
0
0
-594
-563
-32
-1
-1
43
-31
-16
-1
1.770

5.2.4.19.
5.2.4.21.

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. STROŠKI DELA
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
- Stroški socialnih zavarovanj
- Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. ODPISI VREDNOSTI
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
.
osnovnih sredstev
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
9. DOBIČEK IZ POSLOVANJA
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
11. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
12. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
15. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
16. DRUGI PRIHODKI
17. DRUGI ODHODKI
18. DAVEK IZ DOBIČKA
19. ODLOŽENI DAVKI
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

5.2.4.22.

5.2.4.23.

5.2.4.24.
5.2.4.25.

5.2.4.26.
5.2.4.27.
5.2.4.28.

5.2.4.29.

5.2.4.30.
5.2.4.6, 5.2.4.31.

Primerljivi podatki so podatki iz preteklega leta za obdobje januar–junij 2018, ki niso revidirani.
Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del slednjih in jih je treba brati skupaj.
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Tabela 3: Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje januar–junij 2019
- z izkazanim odloženim davkom
Z IZKAZANIM ODLOŽENIM DAVKOM
1-6 2019
Čisti dobiček poslovnega obdobja

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)

1.927

1.770

6

0

Drugi vseobsegajoči donos:
Postavke, ki bodo lahko pozneje razvrščene v poslovni izid
- sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
- odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih
sredstev
Postavke, ki ne bodo razvrščene v poslovni izid
- aktuarski dobički / izgube v pokojninski shemi z zagotovljenimi prejemki
- odloženi davek

-1

0

-282
19

5
1

Drugi vseobsegajoči donos, zmanjšan za odloženi davek v poslovnem obdobju

-259

6

1.669

1.776

Skupaj vseobsegajoči donos v poslovnem obdobju

Primerljivi podatki so podatki iz preteklega leta za obdobje januar–junij 2018, ki niso revidirani.
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Tabela 4: Izkaz denarnih tokov za obdobje januar–junij 2019 - po različici II (posredna metoda)
1-6 2019
Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)

1.927
2.122
-195

1.770
1.786
-16

4.191
3.724

4.144
3.532

-13

-9

65

50

-130
545

-24
594

-839
-2.189
-247
-9
64
-16
163
1.397
-1

-2.858
-1.349
-179
0
0
36
-476
-891
0

Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b + c)

5.280

3.056

Denarni tokovi pri investiranju
Prejemki pri investiranju

6.820

132

16

24

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve finančnih naložb

44
6.760

9
99

Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-5.146
-9
-5.129
-8

-4.754
-43
2.240
-6.951

1.675

-4.622

0
0
0

0
0
0

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-924
-545
0
-380
0

-767
-589
0
-178
0

Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

-924

-767

9.817
6.030
3.787

3.245
-2.333
5.577

Prilagoditve za
Amortizacijo (+)
Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s postavkami investiranja in financiranja
(-)
Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s postavkami investiranja in financiranja
(+)
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ač, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih sredstev

Primerljivi podatki so podatki iz preteklega leta za obdobje januar – junij 2018, ki niso revidirani.
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Tabela 5: Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 31.12.2018 do 30.06.2019
Vpoklicani

Kapitalske rezerve

I

II

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

I/1

II

v 000 EUR
Rezerve nastale
zaradi vrednotenja
Preneseni čisti Čisti
poslovni
poslovni
izid izid poslovnega leta
po pošteni
V
VI
VII
Skupaj kapital
Rezerve nastale
Preneseni čisti
Čisti dobiček
zaradi vrednotenja po
dobiček
poslovnega leta
pošteni vrednosti

39.685
0
39.685

52.326
0
52.326

357
0
357

VI/1
12.874
43
12.917

0

0

0

0

0

0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0

0

a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
e) Odloženi davek od spremembe poštene vrednosti za prodajo
razpoložljivih finančnih sredstva
f) Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev, ki se prenese v poslovni izid
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega
obdobja
B.3. Spremembe v kapitalu
C. KONČNO STANJE 30. JUNIJ 2019

0

A.1. STANJE 31.DECEMBRA 2018
b) Prilagoditve za nazaj
A.2. ZAČETNO STANJE 1. JANUARJA 2019

0
0
0

VIII
106.206
43
106.249

-2.060

0

-2.060

-2.060

0

-2.060

-259

0

1.927

1.669

0

0

0

1.927

1.927

0

0

6

0

0

6

0

0

-1

0

0

-1

0

0

-263

0

0

-263

0
39.685

0
52.326

0
99

0
10.858

0
1.927

0
105.858

B.1. Spremembe lastniškega kapitala-transakcije z lastniki
g) Izplačilo dividend

V

VII/1

Tabela 6: Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 31.12.2017 do 30.06.2018

A.1. STANJE 31.DECEMBRA 2017
b) Prilagoditve za nazaj
A.2. ZAČETNO STANJE 1.
JANUARJA 2018
B.1. Sprem em be lastniškega
kapitala-transakcije z lastniki
f) Vračilo kapitala
g) Izplačilo dividend
B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
h) Druge sestavine vseobsegajočega
donosa poročevalskega obdobja
B.3. Sprem em be v kapitalu
b) Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora
f) Druge spremembe v kapitalu
C. KONČNO STANJE 30. JUNIJA 2018

Vpoklicani

Kapitalske rezerve

I

II

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

I/1

II

v 000 EUR
Rezerve nastale
Rezerve iz dobička zaradi vrednotenja
Preneseni čisti Čisti
poslovni
poslovni
izid izid poslovnega leta
po pošteni
III
V
VI
VII
Skupaj kapital
Rezerve nastale
Preneseni čisti
Čisti dobiček
Zakonske rezerve zaradi vrednotenja po
dobiček
poslovnega leta
pošteni vrednosti
III/1

V

VI/1

VII/1

VIII

39.685
0

52.326
0

644
0

322
0

7.910
73

0
0

100.886
73

39.685

52.326

644

322

7.983

0

100.959

0

0

0

0

-1.210

0

-1.210

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-1.210

0
0

0
-1.210

0

0

0

-5

0

1.770

1.765

0

0

0

0

0

1.770

1.770

0

0

0

-5

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
39.685

0
52.326

0
644

0
317

0
6.773

0
1.770

0
101.514

Primerljivi podatki so podatki iz preteklega leta za obdobje januar–junij 2018, ki niso revidirani.
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Tabela 7: Izračun bilančnega dobička na dan 30.06.2019

1.927
12.874
-2.060
0
0
0

30.06.2018
(nerevidirano)
1.770
7.910
-1.210
0
0
0

0

0

43
12.785

73
8.543

30.06.2019
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Prenesen dobiček na dan 01.01.
Zmanjšanje zaradi izplačila dividend / deležev
Zmanjšanje / sprostitev kapitalskih rezerv
Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička
Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička
Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni
presečni dan
Druge spremembe
Bilančni dobiček konec obračunskega obdobja

Bilančni dobiček za obdobje januar-junij 2019:
– čisti poslovni izid obračunskega obdobja januar–junij 2019 v višini 1.927 tisoč EUR;
– preneseni dobiček v višini 12.874 tisoč EUR;
– povečan za preneseni dobiček iz preteklih let iz naslova aktuarskega izračuna v višini 43 tisoč
EUR;
– zmanjšan za obveznost za izplačilo dividend v višini 2.060 tisoč EUR.

Bilančni dobiček na dan 30.06.2019 znaša 12.784.840,59 EUR.

5.2 Pojasnila k računovodskim izkazom za družbo Sava
Turizem d.d.
5.2.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
5.2.1.1 Poročajoča družba
Družba Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, je odvisna družba v Poslovni skupini Sava in
je v 99,91-odstotnem lastništvu obvladujoče družbe Sava, d.d.
Računovodski izkazi za družbo Sava Turizem d.d. so pripravljeni za obdobje, ki se je končalo 30. 06.
2019 in ob predpostavki delujočega podjetja.
Družba Sava Turizem d.d. je 100-odstotna lastnica družbe Sava Zdravstvo d.o.o. s sedežem na naslovu
Dunajska cesta 152, Ljubljana, 100-odstotna lastnica družbe Terme Lendava d.o.o. s sedežem na
naslovu Tomšičeva ulica 2A, Lendava, 85-odstotna lastnica družbe Cardial d.o.o. s sedežem na
naslovu Zaloška cesta 69, Ljubljana (družba Cardial d.o.o. izkazuje 15-odstotni lastni delež), ter 50odstotna lastnica Srednjeevropskega izobraževalnega centra Ptuj (SEIC Ptuj) s sedežem na naslovu
Pot v toplice 9, Ptuj. Družba Sava Turizem d.d. je 30-odstotna lastnica pridružene družbe BLS
SINERGIJE d.o.o.
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Dne 16. 05. 2019 je družba Sava Turizem d.d. kot edina družbenica ustanovila družbo Terme Banovci
d.o.o. Dne 03. 06. 2019 je bila s strani družbe Sava Turizem d.d. izvedena dokapitalizacija s stvarnim
vložkom destinacije Terme Banovci, ki je vključeval neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna
sredstva, zaloge, blagovno znamko. Na hčerinsko družbo so bili preneseni tudi vsi zaposleni na
destinaciji. Po izvedbi dokapitalizacije je bila družbe prodana.
Poročilo družbe Sava Turizem d.d. za obdobje januar-junij 2019 je na voljo na sedežu družbe na
Dunajski cesti 152 v Ljubljani.
Informacije o lastniški sestavi družbe Sava, d.d.
http://www.sava.si/odnosi-z-delnicarji/lastniska-struktura.

5.2.1.2

so

dostopne

na

spletni

strani

Izjava

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016, ki jih je
sprejel Slovenski inštitut za revizijo in so stopili v veljavo s 1. januarjem 2016. Uprava družbe je
računovodske izkaze potrdila 27. 8. 2019.

5.2.1.3 Funkcijska valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, ki so od 01. 01. 2007 funkcijska valuta družbe. Vse
računovodske informacije v tem poročilu, ki so predstavljene v evrih, so zaokrožene na tisoč enot.
Zaradi zaokroževanja lahko pri seštevanju nastanejo manjše razlike.

5.2.1.4 Spremembe računovodskih usmeritev
Sprememb računovodskih usmeritev v obdobju januar–junij 2019 ni bilo. 1.1.2019 so pričele veljati
spremembe SRS na področju pripoznavanja prihodkov, kar pa ni vplivalo na računovodske izkaze
družbe. Prav tako so 1.1.2019 začele veljati spremembe SRS v povezavi z najemi, ki jih je družba
ustrezno implementirala.

5.2.1.5 Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko valuto po referenčnem tečaju ECB na dan
posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v
funkcijsko valuto po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na zadnji dan obračunskega obdobja.
Tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja,
popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, in odplačno vrednostjo v tuji valuti,
preračunano po referenčnem tečaju ECB na koncu obdobja. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida.
Nedenarna sredstva in obveznosti, ki so izmerjeni po izvirni vrednosti v tuji valuti, se pretvorijo v
funkcijsko valuto po referenčnem tečaju ECB na dan posla. Nedenarne postavke in obveznosti,
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izražene v tuji valuti in izmerjene po pošteni vrednosti, se pretvorijo v evre po referenčnem tečaju
ECB na dan, ko je bila poštena vrednost določena. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega
izida.

5.2.2 Pomembnejše računovodske usmeritve
a) Neopredmetena sredstva
Razvrščanje neopredmetenih sredstev
Neopredmetena sredstva so razpoznavna denarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo.
Zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske
lastnine in druge pravice ter v dobro ime prevzete organizacije (podjema).
Neopredmetena sredstva se razvrščajo na neopredmetena sredstva s končnimi dobami uporabnosti
in na neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti.
Dani predujmi za neopredmetena sredstva, ki so v bilanci stanja izkazani v povezavi z
neopredmetenimi sredstvi, se v računovodskih razvidih izkazujejo kot terjatve.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj neopredmetenih sredstev
Neopredmeteno sredstvo, razen dobrega imena, izpolnjuje sodilo razpoznavnosti, če je ločljivo in če
izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive
od organizacije ali od drugih pravic in obveznosti.
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v računovodskih razvidih, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njimi (na osnovi ocene utemeljenih in podprtih predpostavk), in če je
mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.
Organizacija ima med neopredmetenimi sredstvi izkazane dolgoročne premoženjske pravice, ki
predstavljajo kupljeno programsko IT-opremo, ki ima opredeljeno dobo koristnosti.
Začetno merjenje in amortiziranje neopredmetenih sredstev
Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo
uvozne in nevračljive nakupne dajatve, nakupna cena po odštetju popustov, vsi neposredno pripisljivi
stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo ter tudi stroški izposojanja do nastanka
neopredmetenega sredstva, če to nastaja dlje kot eno leto.
Najemnik na datum začetka najema lahko pripozna neopredmeteno sredstvo, ki predstavlja pravico
do uporabe in obveznost iz najema pri najemniku.
Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je neopredmeteno
sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo. Amortizacija se obračunava po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja in se v obračunskem obdobju pripozna kot strošek.
Amortizacijske stopnje znašajo od 1,4 % do 33,33 % in se v primerjavi s preteklim letom niso
spremenile.
Prevrednotovanje neopredmetenih sredstev
Prevrednotovanje je sprememba knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Knjigovodsko vrednost je
treba zmanjšati, če presega njihovo nadomestljivo vrednost.
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b) Opredmetena osnovna sredstva
Razvrščanje opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga
na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma
dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot
enem obračunskem obdobju.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi,
povezane z njim, in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se
odpravi ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi.
Začetno merjenje in amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.
Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in
namestitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Nabavno vrednost lahko
sestavljajo stroški, nastali z najemi sredstev, ki se uporabljajo za gradnjo, dograjevanje, zamenjavo
delov ali obnove opredmetenih osnovnih sredstev, na primer amortizacijo sredstev, ki predstavlja
pravico do uporabe.
Opredmetena osnovna sredstva se po pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti. Izkazana so
po knjigovodski vrednosti, ki predstavlja nabavno vrednost, zmanjšano za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
Stroški, ki nastajajo po začetni pripoznavi sredstva, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se
prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
Popravila ali vzdrževanje so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki
se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot poslovni
odhodki.
Najemnik na datum začetka najema pripozna opredmeteno osnovno sredstvo, ki predstavlja pravico
do uporabe, in obveznost iz najema. Opredmeteno osnovno sredstvo na podlagi najema je sestavni
del opredmetenih osnovnih sredstev najemojemalca. Najemnik na datum začetka najema izmeri
obveznost iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan niso še plačane. Pri izračunu sedanje
vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, v nasprotnem primeru
pa predpostavljena obrestna mera, ki jo mora za izposojanje plačati najemnik. Družba že ob sklenitvi
pogodbe oceni, ali gre za najemno pogodbo. Pogodba je najemna, če se z njo prenaša pravica do
obvladovanja uporabe identificiranega sredstva za določeno obdobje v zameno za nadomestilo,
pravico pridobiti vse pomembne gospodarske koristi od uporabe ter ima pravico usmerjati uporabo
sredstva. Pri tem organizacija obračuna vsako najemno sestavino v pogodbi kot najem ločeno od
nenajemnih sestavin pogodbe, razen če iz praktičnih razlogov obračuna vse sestavine pogodbe kot
eno samo najemno komponento. Opredmeteno osnovno sredstvo, vzeto v najem, se izkazuje ločeno
od drugih istovrstnih opredmetenih osnovnih sredstev.
Izjeme veljajo le za kratkoročne najeme in najeme majhnih vrednosti, ko ni potrebno pripoznati
pravice do uporabe osnovnega sredstva. Kratkoročni najem je najem, katerega obdobje trajanja
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najema je največ eno leto. Najem manjše vrednosti je najem z vrednostjo do 5.000 EUR, pri čemer se
upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem
ko je razpoložljivo za uporabo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti sredstev in se v obračunskem
obdobju pripozna kot strošek.
Amortizacijske stopnje znašajo med 1,4 % in 50,0 %. Opredmetena osnovna sredstva nimajo
ocenjene preostale vrednosti.

Gradbeni objekti, deli zgradb
Proizvodna oprema
Računalniška oprema
Preostala oprema

Poslovni najemi

30.06.2019 – v %

31.12. 2018 – v %

od 1,4 do 10,0
od 10,0 do 20,0
25,0
od 5,0 do 50,0
Višina vezana na
vsakokratno
veljavno pogodbo

od 1,4 do 10,0
od 10,0 do 20,0
25,0
od 10,0 do 25,0

-

Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovanje je sprememba knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Opredmeteno osnovno
sredstvo se prevrednoti zaradi oslabitve, če njegova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo
vrednost, kar družba preverja najmanj enkrat letno. Izguba zaradi oslabitve opredmetenega
osnovnega sredstva, ki se meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida.
c) Naložbene nepremičnine
Razvrščanje naložbenih nepremičnin
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala
vrednost dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine so zemljišča, posedovana za povečevanje
vrednosti v bližnji prihodnosti ali za katera organizacija ni določila prihodnje uporabe, ter zgradbe v
lasti, ki so posedovane za oddajo v najem.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj naložbenih nepremičnin
Naložbena nepremičnina se pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale prihodnje gospodarske koristi,
povezane z njo, in če je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odpravi
ob odtujitvi ali če se za stalno umakne iz uporabe in iz odtujitve ni mogoče pričakovati nikakršnih
prihodnjih gospodarskih koristi.
Začetno računovodsko merjenje in amortiziranje naložbenih nepremičnin
Naložbena nepremičnina se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo
njena nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu. Takšni stroški
vključujejo zaslužke za pravne storitve, davke od prenosa nepremičnine, stroške izposojanja in druge
stroške posla. Stroški izposojanja se vštevajo v nabavno vrednost do njene usposobitve za uporabo,
če ta nastaja dlje kot eno leto.
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Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi stroški v zvezi z najemi sredstev, ki predstavljajo pravico do
uporabe. Najemnik na datum začetka najema pripozna delež v naložbeni nepremičnini, ki predstavlja
pravico do uporabe in obveznost iz najema, za kar se smiselno uporablja SRS 1.27.
Naložbene nepremičnine se po pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti. Izkazane so po
knjigovodski vrednosti, ki predstavlja nabavno vrednost, zmanjšano za amortizacijski popravek
vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
Stroški, ki nastajajo po začetni pripoznavi sredstva, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se
prihodnje koristi pri njem povečujejo v primerjavi s prvotno ocenjenimi.
Popravila ali vzdrževanje so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki
se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot poslovni
odhodki.
Naložbena nepremičnina se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je
razpoložljiva za uporabo. Zemljišča se ne amortizirajo. Amortizacija zgradb se obračunava po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti in se v obračunskem
obdobju pripozna kot strošek. Amortizacijske stopnje znašajo med 1,4 % in 8,0 %.
Naložbene nepremičnine nimajo ocenjene preostale vrednosti.
Prevrednotovanje naložbenih nepremičnin
Prevrednotovanje je sprememba knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Naložbena nepremičnina se
prevrednoti zaradi oslabitve, če njena knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost, kar
družba preverja najmanj enkrat letno. Izguba zaradi oslabitve naložbene nepremičnine, ki se meri po
modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Za potrebe razkrivanja se ugotavlja poštena vrednost naložbenih nepremičnin.
d) Finančne naložbe
Razvrščanje finančnih naložb
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima organizacija naložbenica, da bi z donosi, ki izhajajo iz
njih, povečevala svoje finančne prihodke. Finančne naložbe v kapital drugih organizacij so naložbe v
kapitalske instrumente. Finančne naložbe v posojila so naložbe v dolgove drugih organizacij ali drugih
izdajateljev. Finančne naložbe so tudi naložbe v izpeljane finančne instrumente.
Sava Turizem d.d. ima finančne naložbe v kapital in finančne naložbe v posojila razčlenjene na tiste, ki
se nanašajo na odvisne organizacije v skupini, na tiste, ki se nanašajo na pridružene družbe, ter na
druge, ki pa so razvrščene kot za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj finančnih naložb
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne
finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe v kapital so tiste, ki jih namerava organizacija
naložbenica imeti v posesti, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Dolgoročne finančne
naložbe v posojila so tiste, ki v plačilu zapadejo v več kot enem letu po dnevu bilance stanja.
Finančna naložba se pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi z njo in če je
mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.
Pri obračunavanju običajnega nakupa ali prodaje finančnega sredstva se le-to pripozna oziroma
odpravi z upoštevanjem datuma trgovanja.
Pripoznanje finančne naložbe se odpravi, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice.
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Začetno računovodsko merjenje finančnih naložb
Finančno naložbo mora organizacija ob začetnem pripoznanju izmeriti po pošteni vrednosti. Če gre za
finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, je treba začetni vrednosti prišteti še stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa.
Finančna naložba v kapital, lastniški vrednostni papirji drugih podjetij ali dolžniški vrednostni papirji
drugih podjetij ter dana posojila se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki je
enaka plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov.
Prevrednotovanje finančnih naložb
Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti, kamor se ne štejejo
pogodbeni pripis obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot
prevrednotenje na njihovo pošteno vrednost, prevrednotenje zaradi njihove oslabitve ali
prevrednotenje zaradi odprave njihove oslabitve.
Po začetnem pripoznanju je finančna sredstva treba izmeriti po pošteni vrednosti brez odštetja
stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji. Finančne naložbe v posojila se izmerijo po odplačni
vrednosti po metodi efektivnih obresti. Finančne naložbe v kapitalske instrumente, katerih cena je
objavljena na delujočem trgu, se izmerijo z uporabo le-te na dan bilance stanja. Finančne naložbe v
kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti
ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se izmerijo po nabavni vrednosti, njihova poštena vrednost pa se
ugotavlja s preverjanjem znakov morebitnih oslabitev. Finančne naložbe v odvisne organizacije se
merijo in obračunavajo po nabavni vrednosti.
Zadnje prevrednotenje za prodajo razpoložljivih finančnih naložb, ki niso uvrščene na delujoči trg
vrednostnih papirjev, ter finančnih naložb v kapital odvisnih organizacij je bilo izvedeno 30. 06. 2019,
zadnje prevrednotenje kotirajočih finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, pa ravno tako 30. 06.
2019. Naslednje prevrednotenje bo 31. 12. 2019.
Finančna naložba je oslabljena, kar povzroči izgube samo, če obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi
zaradi dogodka po začetnem pripoznavanju. Preizkus oslabitve finančne naložbe se opravi posamično
za vsako naložbo ali skupino naložb.
Dokazani dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, razpoložljivem za prodajo, se pripozna
neposredno v kapitalu kot povečanje ali zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti. Izguba kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitev, ki niso mogle biti poravnane z
rezervami, se pripozna kot izguba v poslovnem izidu. Le-ta se ne more razveljaviti.
Če je bilo zmanjšanje poštene vrednosti finančne naložbe, ki je razpoložljiva za prodajo, pripoznano
neposredno kot negativni presežek iz prevrednotenja in obstajajo nepristranski dokazi, da je to
sredstvo dolgoročno oslabljeno, se oslabitev pripozna v izkazu poslovnega izida kot finančni odhodek.
Obresti, izračunane po metodi efektivnih obresti, se pripoznajo v poslovnem izidu. Dividende za
kapitalski instrument se pripoznajo v poslovnem izidu, ko organizacija pridobi pravico do plačila.
e) Zaloge
Razvrščanje zalog
Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali
opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.
Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi, pa tudi na poti od dobavitelja, če
jih je kupec že prevzel oziroma prevzel tveganja in koristi v zvezi z njimi.
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Dani predujmi, ki se v bilanci stanja izkazujejo v povezavi z zalogami, se knjigovodsko izkazujejo kot
terjatve.
Količine v zalogi je treba ločevati od poškodovanih ali neuporabnih stvari v zalogi.
Družba Sava Turizem d.d. ima v pretežni meri na zalogi material, ki je potreben za izvajanje poslovne
dejavnosti storitev.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj zalog
Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi, povezane z njo, in je mogoče njeno nabavno oziroma stroškovno vrednost
zanesljivo izmeriti. Pripozna se, ko se ob upoštevanju prevzema na podlagi ustreznih knjigovodskih
listin začne obvladovati.
Pripoznanje stvari v zalogi se odpravi, ko je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati,
kar potrjujejo ustrezne listine.
Organizacija mora posebej voditi evidence zalog, ki so bile predmet lastne uporabe.
Začetno računovodsko merjenje zalog
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po
nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter
neposredni stroški nabave, med njimi tudi davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena
se zmanjša za dobljene popuste.
Če se cene na novo nabavljenih količinskih enot v obračunskem obdobju razlikujejo, se v organizaciji
pri porabi uporablja metoda tehtanih povprečnih cen.
Prevrednotovanje zalog
Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko na koncu leta ali
med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali po čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši
izmed njiju.
Vrednosti normalnih zalog materiala, ki naj bi jih porabili pri opravljanju storitev, ni treba zmanjšati
pod raven izvirne vrednosti, če je mogoče pričakovati, da bo prodajna vrednost storitev, v katere
bodo vstopile, enaka ali izvirni vrednosti ali večja od nje. Zmanjšanje vrednosti zalog obremenjuje
poslovne odhodke.
Interni kriteriji v zvezi z zalogami
Popisi zalog se v organizaciji izvajajo mesečno, vsi presežki ali primanjkljaji se evidentirajo v okviru
porabe. Za primanjkljaje trgovskega blaga organizacija bremeni odgovorne osebe.
Zaloge materiala se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto
iztržljivo vrednost oziroma če so brez gibanja 180 dni. V tem primeru se izvede 100-odstotni
popravek vrednosti.
Zaloge trgovskega blaga se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost
presega čisto iztržljivo vrednost oziroma če so brez gibanja 1 leto dni. V tem primeru se izvede 100odstotni popravek vrednosti.
Za oblikovanje popravka vrednosti zalog, ki so brez gibanja, računovodska služba sama oblikuje
popravek vrednosti.
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f)

Terjatve

Razvrščanje terjatev
Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene
osebe plačilo dolga ali v primeru danih predplačil stvari oziroma opravljenja storitve. Kot poslovne
terjatve se štejejo tudi tiste, ki so povezane s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz finančnih naložb. Dani
predujmi se v bilanci stanja izkazujejo znotraj gospodarske kategorije, na katero se nanašajo.
Terjatve so razčlenjene na tiste, ki se nanašajo na organizacije v skupini, na pridružene organizacije in
na druge.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj terjatev
Terjatev se pripozna kot sredstvo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z
njo, če je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti in ko se začnejo obvladovati nanjo vezane
pogodbene pravice. Terjatev se odpravi, če se pogodbene pravice do koristi izrabijo, ugasnejo ali če
se odstopijo.
Začetno računovodsko merjenje terjatev
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko pozneje povečajo ali pa ne glede na
prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Obresti od terjatev so finančni prihodki.
Prevrednotovanje terjatev
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Pojavi se predvsem kot
prevrednotenje terjatev zaradi njihove oslabitve oziroma odprave oslabitve, to je zmanjšanja oziroma
morda kasneje povečanja na udenarljivo vrednost.
Terjatve se merijo po odplačni vrednosti. Če obstojijo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube, leta bremeni poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. Popravki terjatev iz obresti in dividend bremenijo
prevrednotovalne finančne odhodke.
Terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo
poravnane v celotnem znesku, se razkrijejo kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa
kot sporne terjatve.
Interni kriteriji v zvezi s terjatvami
Popravki vrednosti terjatev se v družbi oblikujejo na naslednji način:
– 100-odstotni popravek za vse tožene terjatve in terjatve, prijavljene v stečajnem postopku in v
postopku prisilne poravnave,
– 100-odstotni popravek za terjatve, ki so po najboljši strokovni presoji poslovodstva utemeljeno
dvomljive in je utemeljeno dvomljiv tudi izid morebitne tožbe zaradi insolventnosti kupca,
– 100-odstotni popravek za terjatve, ki so na presečni datum mesečnega poročanja zapadle nad
120 dni.
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g) Denarna sredstva
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni, denar na poti in denar na
transakcijskih računih. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezen račun pri banki in
se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej. Depoziti na odpoklic so zajeti v okviru kratkoročnih
finančnih naložb.
h) Kapital
Celotni kapital organizacije je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če organizacija
preneha delovati. Pri tem se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega
premoženja. Kapital je opredeljen z zneski, ki so jih vložili lastniki, in tistimi, ki so se pojavili pri
poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice
ter dvigi.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske
rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček ali čista
izguba iz prejšnjih let ter prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba
poslovnega obdobja.
i)

Rezervacije

Razvrščanje rezervacij
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo
po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo
poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti. Obravnavajo se kot dolgovi v širšem pomenu.
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti
omogočili pokritje takrat nastalih stroškov. Med takšne rezervacije spadajo rezervacije za
reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb ter za jubilejne nagrade in za odpravnine ob
upokojitvi.
Pogojne obveznosti se ne obravnavajo kot rezervacije.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj rezervacij
Rezervacije se pripoznavajo, če zaradi preteklega dogodka obstaja pravna ali posredna sedanja
obveza, če je bolj mogoče kot ne, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki
omogočajo pritekanje gospodarskih koristi, in če je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti.
Pripoznanje rezervacij se odpravi, kadar so že izrabljene nastale možnosti, zaradi katerih so bile
rezervacije oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih.
Rezervacije se lahko uporabljajo samo za istovrstne postavke, za katere so bile prvotno pripoznane, v
utemeljenih primerih pa tudi za enakovrstne postavke.
Družba Sava Turizem d.d. je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim
pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za
kar so oblikovane dolgoročne rezervacije v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in
jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Preračun je bil opravljen na dan 30. 06. 2019,
pri tem pa je bila upoštevana 2,5 % letna rast povprečnih plač v Republiki Sloveniji ter 1,75 % letna
diskontna obrestna mera. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
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Začetno računovodsko merjenje rezervacij
Rezervacija je enaka vrednosti izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze. Če je
učinek časovne vrednosti denarja pomemben, morajo biti pričakovani izdatki ustrezno diskontirani na
sedanjo vrednost.
Knjigovodska vrednost rezervacij je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za porabljene zneske,
dokler se ne pojavi potreba po njihovem povečanju ali zmanjšanju.
Prevrednotovanje in merjenje sprememb rezervacij
Rezervacije se ne prevrednotujejo. Na koncu obdobja se zaradi sprememb ocen rezervacije popravijo
tako, da je njihova vrednost enaka vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo
obveze. Aktuarski dobički in izgube se ne pripoznavajo v poslovnem izidu, ampak neposredno v
kapitalu v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.
j)

Dolgovi

Razvrščanje dolgov
Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma
poravnati, zlasti v denarju. Kot posebna vrsta dolgov se obravnavajo odložene obveznosti za davek.
Dolgovi so lahko finančni ali poslovni ter dolgoročni ali kratkoročni. Dolgovi se razčlenjujejo na tiste
do organizacij v skupini in na tiste do drugih. Dolgovi se razčlenjujejo tudi na tiste, pri katerih se kot
financerji pojavljajo banke ter druge pravne in fizične osebe.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj dolgov
Dolg se pripozna kot obveznost, če je verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali
dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi, in če je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo
izmeriti. Dolg se pripozna ob upoštevanju datuma, določenega v pogodbi ali drugem pravnem aktu.
Pripoznanja dolgov se odpravijo, če je obveznost izpolnjena, razveljavljena ali zastarana.
Začetno računovodsko merjenje dolgov
Dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku.
Dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne
drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom.
Dolgovi se praviloma merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti, če pa med efektivno
in dejansko obrestno mero ni pomembne razlike, se lahko merijo po izvirni vrednosti, zmanjšani za
odplačila.
Sava Turizem d.d. pri merjenju dolgov upošteva usmeritev, da se dogovorjena obrestna mera
bistveno ne razlikuje od efektivne obrestne mere, če razlika ni večja od ene odstotne točke.
Prevrednotovanje dolgov
Prevrednotovanje nastane v primeru dolga, izraženega v tuji valuti. Pri preračunu v domačo valuto
nastanejo tečajne razlike, ki se evidentirajo kot finančni prihodki ali finančni odhodki.
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k) Časovne razmejitve
Razvrščanje časovnih razmejitev
Časovne razmejitve so lahko aktivne in pasivne ter dolgoročne in kratkoročne. Aktivne časovne
razmejitve zajemajo odložene odhodke ter nezaračunane prihodke. Pasivne časovne razmejitve
zajemajo vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Pogojne terjatve ali pogojne obveznosti
se ne obravnavajo kot časovne razmejitve.
Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj časovnih razmejitev
Časovne razmejitve se pripoznavajo, če je verjetno, da so bodo v prihodnosti zaradi nje
povečale/znižale gospodarske koristi in če je mogoče njihovo vrednost zanesljivo izmeriti.
Pripoznanja se odpravijo, kadar so že izrabljene nastale možnosti ali pa ni več potrebe po časovnih
razmejitvah.
Časovne razmejitve se lahko uporabijo samo za postavke, za katere so bile prvotno pripoznane.
Začetno računovodsko merjenje časovnih razmejitev
Realnost postavk aktivnih časovnih razmejitev mora biti na dan bilance stanja utemeljena, postavke
pasivnih časovnih razmejitev pa ne smejo skrivati rezerv. Njihovo spravljanje v realne okvire popravi
dotedanje odhodke in prihodke, v zvezi s katerimi so se prvotno pojavile.
Prevrednotovanje časovnih razmejitev
Časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Ob sestavljanju računovodskih izkazov se preverita
realnost in upravičenost njihovega oblikovanja.
l)

Prihodki

Razvrščanje prihodkov
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanja sredstev ali
zmanjšanja dolgov. Preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Poslovni
prihodki in finančni prihodki se razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na odvisne organizacije v skupini,
na pridružene organizacije ter druge. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni
prihodki.
Poslovne prihodke sestavljajo prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki. Prihodki iz opravljenih
storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla. Prihodki od
najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema.
Prevrednotovalni poslovni prihodki nastanejo ob odtujitvi neopredmetenih sredstev, opredmetenih
osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin kot pozitivna razlika med prodajno in knjigovodsko
vrednostjo.
Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku
drugih ter prihodki od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke ter preostali prihodki in se pojavljajo v dejansko
nastalih zneskih.
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Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se izkazujejo, če je znesek prihodkov mogoče zanesljivo oceniti, če obstaja verjetnost
pritekanja gospodarskih koristi, če je stroške, ki bodo nastali v zvezi s poslom, možno zanesljivo
izmeriti in ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob
nastanku.
Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je
izvršitvena obveza, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali
storitve. Izvršitveno obvezo izpolni (ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali
storitve kupcu. Blago ali storitve je prenesena (ali izpolnjena), ko kupec pridobi obvladovanje nad
blagom ali storitvijo, pravico do odločanja o uporabi in pravico do praktično vseh preostalih koristi.
Organizacija prenese obvladovanje blaga ali storitve in s tem izpolni izvršilno obvezo v določenem
trenutku ali postopoma.
Za vsako izvršilno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodki pripoznajo postopoma, skladno z
napredkom organizacije v smeri popolne izpolnitve obveze. Kadar organizacija ne more razumno
izmeriti napredka v smeri popolne izpolnitve izvršilne obveze, pričakuje pa povrnitev stroškov,
nastalih pri izpolnjevanju te obveze, lahko prihodke pripozna samo do višine nastalih stroškov.
Najmanj na koncu leta vsakega poročevalskega obdobja organizacija ponovno izmeri napredek v
smeri popolne izpolnitve obveze.
Začetno računovodsko merjenje prihodkov
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se
merijo po prodajnih cenah glede na stopnjo njihove dokončanosti.
Prihodki od prodaje se tako pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na
samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je tako znesek nadomestila, do katerega bo
organizacija upravičena v zameno za prenos blaga ali storitve do kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v
imenu tretjih oseb. Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske, variabilne zneske (kot na primer
znesek popustov, rabatov, povračil dobropisov, znižanja cen,…) ali oboje. Znesek variabilnega
nadomestila, ki se ne vključi v transakcijsko ceno in je kupcu že zaračunan ali ga je kupec že plačal, se
pripozna kot obveznost povračila. Variabilni znesek nadomestila se lahko razporedi na vse izvršitvene
obveze ali le na določene. Na določene izvršitven obveze se variabilni znesek nadomestila razporedi,
kadar se njegovi pogoji nanašajo ja izpolnitev ali določen rezultat samo določenih in ne vseh
izvršitvenih obvez.
Prihodki, ki se pojavljajo neenakomerno, se ne pripoznavajo vnaprej.
Prihodki od obresti se pripoznavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del
glavnice in veljavno obrestno mero.
Prihodki od dividend se pripoznajo v obdobju, ko je bil sprejet sklep skupščine delničarjev o izplačilu
dividend.
m) Odhodki
Razvrščanje odhodkov
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanja sredstev ali
povečanja dolgov. Preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki
in finančni odhodki se štejejo kot redni odhodki.
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Poslovne odhodke sestavljajo stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti ter
drugi poslovni odhodki. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo ob prevrednotenju
opredmetenih, neopredmetenih in obratnih sredstev ter naložbenih nepremičnin na nižjo vrednost
ter tudi ob odtujitvi neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih
nepremičnin kot negativna razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo.
Finančni odhodki so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja. Prve sestavljajo predvsem
obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke ter preostali odhodki in se pojavljajo v dejansko
nastalih zneskih.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z
zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki
se ob njihovem nastanku torej pripoznajo hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oziroma
povečanja dolgov.
Začetno računovodsko merjenje odhodkov
Odhodki od obresti se pripoznavajo v znesku, ki je obračunan v istem obračunskem obdobju, razen če
so zajeti med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Prevrednotovalni poslovni odhodki se
pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje.
n) Davek od dobička in odloženi davek
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od
dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki
se izkazujejo neposredno v kapitalu, in se zato izkazuje med kapitalom.
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za
poslovno leto z uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na datum poročanja,
in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne
razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in
zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, ki jo bo po pričakovanjih
treba plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ali v bistvu uveljavljenih na
datum poročanja.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago
prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče
uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
Družba Sava Turizem d.d. ima pripoznane odložene terjatve za davek iz naslova rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade ter iz naslova prevrednotenja vrednostnih papirjev.
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o) Čisti dobiček/izguba na delnico
Delniški kapital je razdeljen na navadne imenske kosovne delnice, zato organizacija prikazuje
osnovno dobičkonosnost delnice. Osnovna dobičkonosnost delnice se izračuna tako, da delimo
dobiček s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v poslovnem obdobju.
Prilagojeni čisti dobiček/izguba na delnico je enak osnovnemu čistemu dobičku/izgubi na delnico, ker
organizacija nima prednostnih delnic ali zamenljivih obveznic. Do dneva poročanja ni prišlo do
spremembe števila izdanih delnic.
p) Sestavitev bilance stanja
Bilanca stanja je sestavljena po SRS 20, uporabljeno je osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci
stanja za zunanje poslovno poročanje.
q) Sestavitev izkaza poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je sestavljen po SRS 21, uporabljeno je osnovno razčlenjevanje postavk v
izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje – različica I.
r) Sestavitev izkaza denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po SRS 22, uporabljeno je razčlenjevanje postavk za zunanje
poslovno poročanje – različica II. Pripravljen je z upoštevanjem podatkov iz izkaza poslovnega izida za
obdobje januar – junij 2019 (za preteklo obdobje januar – junij 2018), podatkov iz bilance stanja na
dan 30.06.2019 (za preteklo obdobje 31.12.2018) ter drugih potrebnih podatkov. V izkazu denarnih
tokov so izključene pomembnejše vrednosti, ki niso povezane s prejemki in izdatki.

5.2.3 Upravljanje tveganj
5.2.3.1 STRATEŠKA TVEGANJA
Sem uvrščamo predvsem tržna tveganja, pa tudi tveganja sprememb cen vhodnih surovin, materialov
in energentov ter tveganja na področju kadrov. Pomembna so tudi zakonodajna in pravna tveganja
zaradi vplivov, ki jih imajo na naše poslovanje.
V okviru opredelitve tržnih tveganj v družbi Sava Turizem d.d. spremljamo kupca, njegove navade,
gospodarsko okolje in konkurenco. Goste poizkušamo pridobiti predvsem z doživetji na naših
destinacijah. Temu prilagajamo marketinške ter prodajne strategije in taktike, ponudbe prilagajamo
obnašanju gostov in partnerjev ter glede na razmere na trgu in aktivnosti konkurence.
Tveganja pri konkurenčnosti storitev zmanjšujemo z usmeritvijo na nove trge in kupce, z visoko
kakovostjo storitve ter inovativnimi pristopi na trgu.
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5.2.3.2 FINANČNA IN DAVČNA TVEGANJA
Finančna služba je vpeta v delovanje družbe tako na operativni kot na strateški ravni.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo
izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Kreditno tveganje je neposredno
povezano s komercialnim tveganjem in pomeni nevarnost, da bodo terjatve do kupcev in drugih
poslovnih partnerjev poplačane s časovnim zamikom ali pa sploh ne bodo poplačane.
Izpostavljenost tej vrsti tveganja se poveča v zaostrenih gospodarskih razmerah. Izpostavljenost temu
tveganju zmanjšujemo s sprotnim spremljanjem bonitete kupcev in dobaviteljev, poslovanjem na
podlagi predplačil, nadzorom slabih plačnikov, sprotno izterjavo, vlaganjem izvršb, uporabo
inštrumentov zavarovanja, kompenzacijami ter izterjavo prek specializirane agencije za izterjavo
dolga tujih kupcev.

Plačilnosposobnostno tveganje
Plačilnosposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje naletelo na težave pri zbiranju finančnih
sredstev za izpolnitev finančnih obveznosti. V družbi Sava Turizem sta vzpostavljeni enotna finančna
politika in centralizirana kreditna politika.
Finančna zadolženost družbe na dan 30. 06. 2019 znaša 24,2 % bilančne vsote in je v primerjavi s
povprečjem panoge nizka. Družba razpolaga s sredstvi, ki za štirikrat presegajo posojila. Vse
navedeno zagotavlja primerno osnovo za zavarovanje dolgoročnih posojil in njihovo normalno
odplačevanje.
Družba najema dolgoročno posojilo pri poslovnih bankah, katerega kočna zapadlost je konec leta
2028. Stopnja dolgoročnosti financiranja znaša 86,9 %, stopnja pokritosti dolgoročnih naložb z
dolgoročnimi viri pa je 96,3-odstotna, kar pomeni, da so dolgoročne naložbe družbe skoraj v celoti
financirane z dolgoročnimi viri. Viri ustrezne ročnosti omogočajo uresničitev začrtanih ciljev družbe.

Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe
tržnih obrestnih mer. Obrestna mera kreditov najetih pri bankah je variabilna (šestmesečni EURIBOR
+ 2,5-odstotna marža). Obrestna mera EURIBOR tudi v letu 2019 dosega negativne vrednosti, v
nadaljevanju letu 2019 se ne pričakuje bistvenih sprememb. Obrestno tveganje posredno
zmanjšujemo s stalnim izboljševanjem upravljanja obratnih sredstev in posledično z zmanjševanjem
potrebe po dodatnih virih oziroma z zniževanjem zadolženosti. Družba na dan 30. 06. 2019 ni imela
sklenjenih instrumentov za zaščito obrestnega tveganja.
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Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe
tečajev tujih valut. Družba posluje pretežno v evrskem območju, zaradi česar je izpostavljenost
valutnemu tveganju nizka.

5.2.3.3 OPERATIVNA TVEGANJA
V okviru operativnih tveganj redno in sprotno napovedujemo prodajo v prihodnjem obdobju ter
mesečno spremljamo učinkovitost poslovanja in odstopanje od načrta, kar nam omogoča učinkovito
stroškovno prilagajanje. Redno opravljamo nadzor prihodkov, EBITDA, pribitkov gostinske dejavnosti
po posameznih enotah in na ravni dejavnosti in družbe ter izvajamo številne druge nadzore, ki
pripomorejo k preprečevanju odtujitev sredstev in materiala.
V naši dejavnosti je pomembno upravljanje človeških virov, zato temu področju posvečamo posebno
pozornost.
Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar.
Tveganja periodično ocenjujemo in na podlagi rezultatov izvajamo ustrezne varnostne ukrepe. S tem
izboljšujemo varnost na delovnih mestih in zmanjšujemo negativne zdravstvene vplive na zaposlene.
Tveganja na področju informacijske tehnologije zmanjšujemo z nenehnim izboljševanjem in
nadgradnjo programske in strojne opreme.
Na nabavnem področju s centralizirano nabavo zagotavljamo enotne in stroškovno najugodnejše
cene vhodnih materialov in storitev vsem destinacijam znotraj družbe. S ključnimi dobavitelji se
trudimo vzpostavljati dolgoročne partnerske odnose. Redno in sistematično preverjamo tudi
ponudbe in cene na trgu. Cena, kakovost in plačilni pogoji so ključni pri izbiri dobaviteljev.
Premoženjska in z njimi povezana tveganja prenašamo na zavarovalnice. Da bi jih zmanjšali, imamo
sklenjena zavarovanja za tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na premoženje in osebe v družbi. *
Operativna tveganja obvladujemo tudi prek odvetniških družb, saj se pomembni pravni dogovori,
pogodbe in poslovni dogodki pred podpisom pregledajo in uskladijo s strokovnjaki na pravnem
področju.

5.2.3.4 NAKLJUČNA TVEGANJA
Pred požarnimi tveganji se zavarujemo z obveščanjem in usposabljanjem zaposlenih v primeru požara
ter rednim nadzorom, vzdrževanjem in preizkušanjem naprav za gašenje, odkrivanje in javljanje
požara.
Tveganje sprememb lokalnega okolja, ki lahko vplivajo na poslovanje, zmanjšujemo s krepitvijo
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.
Dejavni smo na področju varovanja naravnega okolja in rabe energije, kjer skrbimo za stalne
izboljšave z namenom zmanjšanja rabe naravnih virov in energentov, zmanjšanja nastajanja
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odpadkov in izboljševanja sistema ločenega zbiranja in oddajanja odpadkov ter izboljšanja kakovosti
bazenskih in odpadnih voda.

5.2.4 Pojasnila posameznih postavk računovodskih izkazov
5.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Tabela 8: Preglednica gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Povečanja, nakupi
Zmanjšanja - stvarni vložek
Stanje 30.06.2019
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2019
Zmanjšanje - stvarni vložek
Amortizacija
Stanje 30.06.2019
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019

0
0
0
0

Premoženjske pravice
Naložbe v pridobljene
pravice do industrijske
lastnine in druge
pravice
1.767
9
-2
1.775

0
0
0
0
0
0

Dolgoročno
odloženi stroški
razvijanja

v 000 EUR
Predujmi za
neopredmetena
dolgoročna
sredstva

Dobro ime
prevzetega podjetja

Druge dolgoročne
aktivne časovne
razmejitve

SKUPAJ

0
0
0
0

0
0
0
0

125
0
0
125

1.892
9
-2
1.900

-1.189
1
-53
-1.242

0
0
0
0

0
0
0
0

-102
0
0
-102

-1.292
1
-53
-1.345

577
532

0
0

0
0

23
23

600
555

V obdobju od januar–junij 2019 se je za 9 tisoč EUR povečala vrednosti neopredmetenih sredstev.
Amortizacija je bila obračunana v višini 53 tisoč EUR. Nove nabave v letu 2019 prestavljajo
nadgradnje obstoječih računalniških programov.
Dne 03. 06. 2019 je bila izvedena dokapitalizacija družbe Terme Banovci d.o.o. s stvarnim vložkom iz
naslova neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev destinacije v Savi Turizem.
Neopredmetena sredstva niso zastavljena.

5.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva
Tabela 9: Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev
v 000 EUR

17.617
311
17.928
0
0
0
0
0
-1.118
0
16.810

240.828
599
241.427
604
-17
1.012
0
-85
-7.121
0
235.821

42.023
0
42.023
623
-10
117
-53
-86
-1.294
-146
41.172

4.140
0
4.140
229
-1
18
53
0
-51
-22
4.365

Opredmetena
osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi
613
0
613
3.621
0
-1.147
0
0
0
0
3.087

0
0
0
0
0
0
-6
-6

-116.248
0
-116.248
19
3.885
0
-2.666
-115.009

-34.773
0
-34.773
82
1.132
139
-728
-34.149

-2.793
0
-2.793
0
33
16
-232
-2.976

17.617
311
17.928
16.805

124.580
599
125.179
120.812

7.250
0
7.250
7.024

1.347
0
1.347
1.390

Zemljišča
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Nabava, povečanja
Povečanje avansov
Aktiviranja
Prenosi
Zmanjšanje
Zmanjšanja - stvarni vložek
Odpisi
Stanje 30.06.2019
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Zmanjšanje
Zmanjšanja - stvarni vložek
Odpisi
Amortizacija
Stanje 30.06.2019
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019

Proizvajalne naprave
in stroji

Zgradbe

Druge naprave in
oprema

Predujmi za
pridobitev
opredmetenih

SKUPAJ
26
0
26
0
0
0
0
-12
0
0
14

305.246
911
306.157
5.077
-29
0
0
-183
-9.583
-169
301.270

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-153.814
0
-153.814
101
5.051
154
-3.631
-152.139

613
0
613
3.087

26
0
26
14

151.433
911
152.343
149.131

39
39

V obdobju od januar – junij 2019 se je vrednost opredmetenih sredstev iz naslova novih nabav
povečala za 5.077 tisoč EUR. Amortizacija je bila obračunana v višini 3.551 tisoč EUR. Povečanje
osnovnih sredstev je posledica investicij, predvsem v prenovo kopališča Ajda, prenovo desetih
apartmajskih hišk v T3000, obnovo Kavarne Park na Bledu in izvedbo vzorčnih sob v Hotelu Park na
Bledu.
Dne 03. 06. 2019 je bila izvedena dokapitalizacija družbe Terme Banovci d.o.o. s stvarnim vložkom iz
naslova opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
Zemljišče ter zgradbe so zastavljeni v skupni vrednosti 42.548 tisoč EUR. Knjigovodska vrednost teh
zastavljenih nepremičnin na dan 30. 06. 2019 znaša 109.161 tisoč EUR.
Pojasnilo glede pravice do uporabe sredstva:
v 000 EUR
Zemljišča
NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Amortizacija
Stanje 30.06.2019
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 31.12.2018
Pravica do uporabe sredstva
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019

Zgradbe

SKUPAJ

0
311
311
311

0
599
599
599

0
911
911
911

0
0
0
-6
-6

0
0
0
-75
-75

0
0
0
-80
-80

0
311
311
306

0
599
599
524

0
911
911
830

Pravica do uporabe sredstva predstavlja dolgoročni najem poslovnih prostorov, kjer je sedež družbe
Sava Turizem d.d. na Dunajski cesti 152 v Ljubljani, ter dolgoročni najem zemljišča od Občine
Moravske Toplice.

5.2.4.3 Naložbene nepremičnine
Tabela 10: Preglednica gibanje in stanje naložbenih nepremičnin
v 000 EUR

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Nabava, povečanje
Odpisi
Slabitve
Stanje 30.06.2019
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2019
Odpisi
Slabitev
Amortizacija
Stanje 30.06.2019
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019
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Zemljišča –
naložbene
nepremičnine

Zgradbe – naložbene
nepremičnine

Skupaj

0
0
0
0
0

4.062
0
0
0
4.062

4.062
0
0
0
4.062

0
0
0
0
0

-2.535
0
0
-39
-2.575

-2.535
0
0
-39
-2.575

0
0

1.527
1.487

1.527
1.487

V obdobju od januar–junij 2019 se vrednost naložbenih nepremičnin ni povečala. Amortizacija je bila
obračunana v višini 39 tisoč EUR. V obdobju od januar–junij 2019 je družba ustvarila 56 tisoč EUR
prihodkov in imela skupne stroške v višini 106 tisoč EUR, povezane z naložbenimi nepremičninami.

5.2.4.4 Dolgoročne finančne naložbe
Tabela 11: Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb
v 000 EUR
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Besedilo

Delnice in deleži
družb v skupini

KOSMATA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Nabava, povečanje
Dokapitalizacija s stvarnim vložkom
Zmanjšanje
Prevrednotovanje
Stanje 30.06.2019
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2019
Nabava, povečanje
Zmanjšanje
Prevrednotovanje
Stanje 30.06.2019
ČISTA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Stanje 30.06.2019

Delnice in deleži v
pridruženih družbah

Druge delnice in
deleži

Skupaj DFN, razen
posojil

SKUPAJ DFN

7.390
8
4.575
-4.583
0
7.390

4
0
0
0
0
4

132
0
0
0
6
138

7.526
8
4.575
-4.583
6
7.531

7.526
8
4.575
-4.583
6
7.531

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7.390
7.390

4
4

132
138

7.525
7.531

7.525
7.531

Spremembe dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih posojil so posledica:
 delnice in deleži družb v skupini: dne 16. 05. 2019 je bila ustanovljena družba Terme Banovci
d.o.o., v 100% lasti družbe Sava Turizem d.d. V začetku junija 2019 je bila izvedena
dokapitalizacija družbe Terme Banovci d.o.o. s stvarnim vložkom in 4. 6. 2019 izvedena
prodaja 100-odstotnega deleža te družbe.
 druge delnice in deleži: izvedeno je bilo prevrednotenje delnic Zavarovalnice Triglav na novo
pošteno vrednost v višini 138 tisoč EUR.

5.2.4.5 Dolgoročne poslovne terjatve
Tabela 12: Preglednica gibanja dolgoročnih poslovnih terjatev

Stanje 1.1.
Novo oblikovane terjatve
Prenos na tekočo zapadlost
Odplačila terjatev
Končno stanje

30.06.2019
26
0
0
0
26

v 000 EUR
31.12.2018
18
8
0
0
26

V obdobju od januar–junij 2019 ni bilo sprememb pri dolgoročnih poslovnih terjatvah.
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5.2.4.6 Odložene terjatve za davek
Tabela 13: Preglednica gibanja odloženih terjatev za davek

Stanje 1.1.
Zmanjšanje terjatev od prevrednotenja vrednostnih papirjev na pošteno vrednost - v drugem vseobsegajočem donosu
Zmanjšanje terjatev za rezervacije za odpravnine - preko Izkaza poslovnega izida
Dokončna odprava terjatev - preko izkaza poslovnega izida
Končno stanje

30.06.2019
101
-1
-8
19
111

v 000 EUR
31.12.2018
99
-1
6
-3
101

Odložene terjatve za davek po stanju 30. 06. 2019 se nanašajo na dolgoročne rezervacije za
odpravnine in jubilejne nagrade na podlagi aktuarskega izračuna v višini 114 tisoč EUR, opravljenega
na dan 30. 06. 2016, ter na zmanjšanje terjatve za odloženi davek od prevrednotenja vrednostnih
papirjev v višini 3 tisoč EUR.
Družba nima oblikovanih terjatev za odloženi davek iz naslova davčnih izgub.

5.2.4.7 Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Med sredstva za prodajo so bile po stanju na dan 31. 12. 2018 razporejene delnice Gorenjske banke
d.d. Delnice so bile v začetku leta 2019 prodane.

5.2.4.8 Zaloge
Tabela 14: Preglednica zalog

Material
Trgovsko blago
Skupaj

Neto vrednost
30.6.2019
498
101
600

v 000 EUR
Neto vrednost
30.6.2018
516
68
584

Popisi zalog se izvajajo mesečno, vsi presežki in primanjkljaji se evidentirajo v okviru porabe. Za
primanjkljaje trgovskega blaga so bremenjene osebe, zaposlene na obratih. Odpisov zalog zaradi
spremembe kakovosti ali spremembe njihove vrednosti v obdobju od januar–junij 2019 ni bilo.

5.2.4.9 Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo kratkoročno posojilo do Save, d.d. v višini 660 tisoč EUR.
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5.2.4.10 Kratkoročne poslovne terjatve
Tabela 15: Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev po dospelosti

IV) Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

30.06.2019
SKUPAJ
5.263
389
3.595
1.279

Dospelo
486
3
483
0

v 000 EUR
Nedospelo
4.777
386
3.112
1.279

Terjatve do kupcev v glavnini niso zavarovane, razen terjatev za najemnine, ki so zavarovane s
prejetimi varščinami. Manjši znesek terjatev do kupcev je zavarovan z vplačanim depozitom,
izvršnicami in menicami.
Poslovne terjatve do drugih so predvsem terjatve za DDV v višini 673 tisoč EUR, terjatve za vplačani
davek od dohodka pravnih oseb v višini 276 tisoč EUR, terjatve do zavarovalnice v višini 175 tisoč
EUR, terjatve za avanse v višini 87 tisoč EUR, terjatve iz nadomestil plač v višini 53 tisoč EUR ter druge
manjše terjatve v višini 15 tisoč EUR.

5.2.4.11 Denarna sredstva
Tabela 16: Preglednica denarnih sredstev

Denar v blagajnah
Denar na poti
Denarna sredstva na transakcijskih računih
Skupaj denarna sredstva

30.06.2019
38
190
9.589
9.817

v 000 EUR
31.12.2018
37
149
3.602
3.787

30.06.2019
389
434
0
154
977

v 000 EUR
31.12.2018
231
406
0
93
730

5.2.4.12 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Tabela 17: Preglednica kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev

Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno nezaračunani prihodki od storitve
Vrednotnice
DDV od prejetih predujmov
Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve

43
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5.2.4.13 Kapital
Osnovni kapital na dan 30. 06. 2019 znaša 39.684.899 EUR in je razdeljen na 39.684.899 delnic, ki so
kosovne, navadne in prosto prenosljive.
Tabela 18: Kapitalske rezerve

30.06.2019
52.326
52.326

Druge kapitalske rezerve
Skupaj KAPITALSKE REZERVE

v 000 EUR
31.12.2018
52.326
52.326

Kapitalske rezerve znašajo 52.326 tisoč EUR in so nastale na osnovi prenosa splošnega popravka
kapitala, ki je nastal ob revalorizaciji.
Zakonske rezerve znašajo 964 tisoč EUR. Na dan 30. 06. 2019 dodatne rezerve iz dobička niso bile
oblikovane.
Sprememba prenesenega čistega poslovnega izida je posledica povečanja za preneseni dobiček iz
preteklih let iz naslova aktuarskega izračunana dan 30. 06. 2019 v višini 43 tisoč EUR.
Družba Sava Turizem d.d. v obdobju januar-junij 2019 ni imela lastnih deležev.

5.2.4.14 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Tabela 19: Preglednica gibanja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
v 000 EUR

Stanje 01.01.2019
Novo oblikovane rezervacije
Poraba rezervacij
Stanje 30.06.2019

Rezervacije za
Dolgoročne
odpravnine in
Druge rezervacije pasivne časovne
podobne
razmejitve
obveznosti
1.404
6.126
136
397
0
0
-260
-144
0
1.541
5.982
136

Skupaj
7.666
397
-404
7.658

Vrednost rezervacij in dolgoročnih časovnih razmejitev na dan 30. 06. 2019 znaša 7.658 tisoč EUR.
Znesek vključuje rezervacije za odpravnine ter jubilejne nagrade v višini 1.541 tisoč EUR. Aktuarski
izračun je bil izdelan ob upoštevanju naslednjih predpostavk: odpravnine ob upokojitvi in jubilejne
nagrade so upoštevane v skladu z določili v kolektivnih in individualnih pogodbah, predvidena je 2,2odstotna letna rast plač v podjetju ter zneskov odpravnin in jubilejnih nagrad, upoštevana je
fluktuacija zaposlenih, diskontna obrestna mera pa znaša 1,75 % letno.
Stanje drugih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo odloženi prihodki iz naslova
pridobljenih finančnih sredstev iz evropskih in državnih strukturnih skladov ter drugih družb za
sofinanciranje prenove Hotela Radin in Hotela Terapija v Radencih, za izgradnjo Grand Hotela Primus
na Ptuju, izgradnjo Hotela Livada Prestige, prenovo zdravstvenega objekta Thermalium v Moravcih,
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prenovo Hotela Savica na Bledu, nakup programa za zdravstvo ter obnovo CO2 kopeli v skupni višini
5.861 tisoč EUR..

5.2.4.15 Dolgoročne obveznosti
Tabela 20: Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti

Stanje 1.1.
Prenos na kratkoročni del konec obdobja
Končno stanje

30.06.2019
39.857
-409
39.448

v 000 EUR
31.12.2018
42.696
-3.749
38.947

Družba ima na dan 30. 06. 2018 za 37.679 tisoč EUR dolgoročnih kreditov do bank, ki so bili najeti za
nakup in obnovo opredmetenih osnovnih sredstev z obrestno mero 6M Euribor + 2,5 % letno,
dolgoročnih kreditov do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Republike Slovenije v višini 1.090
tisoč EUR z obrestno mero od Euribor + 0,35 % do Euribor + 0,5 % letno ter druge dolgoročne
finančne obveznosti iz naslova obveznosti iz poslovnega najema v višini 679 tisoč EUR. Obveznosti iz
najema predstavljajo dolgoročni najem poslovnih prostorov na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana,
ki je na dan 01. 01. 2019 predstavljal znesek v višini 454 TEUR, in - dolgoročni najem zemljišča pri
Občini Moravske Toplice, ki je na dan 01. 01. 2019 predstavljal znesek v višini 303 TEUR
Vrednost kreditov z zapadlostjo od 1 do 2 leti znaša 8.124 tisoč EUR, od 2 do 5 let 15.657 tisoč EUR
ter nad 5 let 15.667 tisoč EUR. Krediti so najeti pri bankah in skladu in so zavarovani s hipotekami na
nepremičninah družbe oziroma z bančnimi poroštvi.
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so zajeti dolgoročni deli kreditov bank, skladov in
obveznosti iz naslova najema. Med kratkoročne finančne obveznosti je prenesen kratkoročni del
finančnih obveznosti do bank in skladov v višini 3.779 tisoč EUR in kratkoročni del obveznosti iz
naslova najema v višini 155 tisoč EUR.

5.2.4.16 Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti so obveznosti do bank v višini 3.394 tisoč EUR, obveznosti do
Slovenskega regionalno razvojnega sklada Republike Slovenije v višini 385 tisoč EUR ter druge
kratkoročne finančne obveznosti iz naslova obveznosti iz poslovnega najema v višini 155 tisoč EUR.
Na dan 01. 01. 2019 so kratkoročne obveznosti iz naslova najema poslovnih prostorov predstavljale
znesek v višini 146 tisoč EUR in iz naslova najem zemljišča pri Občini Moravske Toplice pa znesek v
višini 8 tisoč EUR.
Družba skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička izkazuje kratkoročno obveznost za izplačilo
dividend za leto 2018 v višini 2.060 tisoč EUR.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini na dan 30. 06. 2019 znašajo 647 tisoč EUR.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev znašajo 5.023 tisoč EUR. Družba za zavarovanje
poslovnih obveznosti nima izdanih instrumentov zavarovanja.
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 3.528 tisoč EUR so: obveznosti do zaposlenih v višini
1.542 tisoč EUR, obveznosti za DDV v višini 839 tisoč EUR, obveznosti do države iz naslova drugih
davkov in prispevkov v višini 997 tisoč EUR, obveznosti za obresti v višini 80 tisoč EUR ter druge
kratkoročne obveznosti v višini 70 tisoč EUR.
Na dan 30. 06. 2019 ima družba obveznosti za prejete predujme v višini 2.168 tisoč EUR, in to
predvsem iz naslova vnaprej plačanih aranžmajev kupcev.

5.2.4.17 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan 30. 06. 2019 znašajo 5.834 tisoč EUR. Predstavljajo
kratkoročno vračunane stroške oz. odhodke v višini 2.190 tisoč EUR, vkalkulirane rezervacije na
podlagi bonitet lojalnostnega programa v višini 774 tisoč EUR, obračunane stroške dela v skupni višini
1.550 tisoč EUR za neizkoriščen dopust, neplačane opravljene presežne ure, rezervacije in izplačilo
nagrad. Nadalje zajemajo razmejitve kratkoročno nezaračunane prihodke od prodaje darilnih bonov,
kratkoročno razmejene prihodke iz naslova vnaprej plačanih pavšalov, stojnin in kopalnih kart v letu
2019 za leto 2019 in unovčenja garancij.

5.2.4.18 Čisti prihodki od prodaje
Tabela 21: Čisti prihodki od prodaje
1-6 2019
Čisti prihodki od prodaje storitev
Čisti prihodki od najemnin
Čisti prihodki od prodaje trgovskega blaga
Skupaj čisti prihodki od prodaje

33.317
452
178
33.947

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
32.814
420
185
33.419

Vsi prihodki od prodaje so doseženi na domačem trgu.

5.2.4.19 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Tabela 22: Drugi poslovni prihodki
1-6 2019
Poraba in odprava rezervacij za odpravnine, jub.nagrade, presežne ure in dopuste
Črpanje odloženih prihodkov iz sredstev pridobljenih iz EU
Poraba vzpodbud iz naslova invalidov, štipendij
Dobički od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev
Odprava vračunanega popravka terjatev
Ostali poslovni prihodki
Skupaj drugi poslovni prihodki
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220
152
69
13
64
149
668

1-6 2018
(nerevidirano)
67
166
116
11
51
118
529

5.2.4.20 Stroški po funkcionalnih skupinah
Tabela 23: Stroški po funkcionalnih skupinah
1-6 2019
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
SKUPAJ

24.875
2.560
4.642
32.077

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
25.005
2.538
4.060
31.603

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov zajemajo stroške na stroškovnih mestih hotelov, gostinskih
obratov, kampov, kopališč, ambulant, wellnessov in golf igrišča. Stroški prodajanja zajemajo stroške
na stroškovnih mestih službe za marketing in prodajo. Stroški splošnih dejavnosti pa zajemajo stroške
na stroškovnih mestih poslovodstva, tajništva, kadrovske službe, pravne službe, nabave, investicij in
vzdrževanja, informatike, kakovosti, financ in računovodstva, kontrolinga in tudi stroške na ostalih
splošnih stroškovnih mestih.

5.2.4.21 Stroški blaga, materiala in storitev
Tabela 24: Preglednica stroškov blaga, materiala in storitev po vrstah stroškov
1-6 2019
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Nadomestila stroškov delavcev
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
Stroški drugih storitev
SKUPAJ

108
6.640
323
925
124
78
356
948
961
5.818
16.280

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
124
6.647
268
729
255
86
348
1.065
833
5.724
16.081

Stroški drugih storitev so stroški čiščenja prostorov, prodajne provizije, študentskega dela,
komunalnih storitev, stroški pranja, stroški glasbe, stroški prireditev, idr.

5.2.4.22 Stroški dela
Tabela 25: Preglednica stroškov dela
1-6 2019
Bruto plače
Stroški socialnih zavrovanj zaposlenih
Drugi stroški dela
Skupaj stroški dela

8.644
581
1.876
11.101

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
8.885
595
1.546
11.026
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Povprečno število zaposlenih v obdobju januar–junij 2019 na podlagi opravljenih delovnih ur je bilo
748,23.

5.2.4.23 Odpis vrednosti
V obdobju januar–junij 2019 je bila obračunana amortizacija v višini 3.724 tisoč EUR, od tega 53 tisoč
EUR za neopredmetena sredstva, 3.322 tisoč EUR za opredmetena osnovna sredstva, 228 tisoč EUR
za drobni inventar, 39 tisoč EUR za naložbene nepremičnine ter 80 tisoč EUR iz naslova pravice do
uporabe sredstva (zemljišče in zgradba).
Prevrednotovalni poslovni odhodki za opredmetena in neopredmetena osnovna znašajo 65 tisoč
EUR. Popravki dvomljivih in spornih terjatev do kupcev ter popravek drugih terjatev znašajo 111 tisoč
EUR.

5.2.4.24 Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki v obdobju januar–junij 2019 znašajo 796 tisoč EUR, od tega so največji strošek
prispevek za stavbno zemljišče, vodni prispevek in koncesija za, upravne in sodne takse v, štipendije
in nagrade dijakom in študentom v višini ter drugi poslovni odhodki v višini 34 tisoč EUR.

5.2.4.25 Finančni prihodki iz deležev
V finančnih prihodkih iz deležev so izkazani prihodki iz dividend od delnic Zavarovalnice Triglav d.d. v
višini 11 tisoč EUR. Finančni prihodki iz naslova drugih naložb v višini 116 tisoč EUR predstavljajo
razliko iz naslova prodaje delnic Gorenjske banke d.d. in družbe Treme Banovci d.o.o.

5.2.4.26 Finančni prihodki iz danih posojil
V finančnih prihodkih iz danih posojil so izkazane obresti iz danih kreditov podjetjem v skupini v višini
3 tisoč EUR.

5.2.4.27 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančne prihodke iz poslovnih terjatev predstavljajo obresti do kupcev v višini 1 tisoč EUR.

5.2.4.28 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančne odhodke iz finančnih obveznosti predstavljajo obresti za najete kratkoročne in dolgoročne
kredite pri bankah v višini 551 tisoč EUR in obresti iz naslova drugih finančnih obveznosti v višini 34
tisoč EUR, ki predstavljajo pripisane obresti na podlagi aktuarskega izračuna ter odhodke za obresti iz
naslova obveznosti iz poslovnega najema.
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5.2.4.29 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančne odhodke iz poslovnih obveznosti predstavljajo obresti do obvladujoče družbe v skupini v
višini 1 tisoč EUR.

5.2.4.30 Davek od dobička
Tabela 26: Davek od dobička

Dobiček pred davki
Davek od dobička z uporabo uradne stopnje
Vpliv davčnih stopenj v drugih državah
Zneski, ki negativno vplivajo na davčno osnovo
- znesek iz naslova povečanja prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov
- znesek iz naslova zmanjšanja odhodkov na raven davčno prizanih odhodkov
- znesek odhodkov za katere je bil odtegnjen davek
- morebitno ostali zneski, ki vplivajo na povečanje davčne osnove
Učinek povečane davčne stopnje na posebne dobičke
Zneski, ki pozitivno vplivajo na davčno osnovo
- znesek iz naslova zmanjšanja prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov
- znesek iz naslova povečanja odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov
- morebitni ostali zneski, ki vplivajo na zmanjšanje osnove (npr. Znesek dohodkov za
katere je že bil odtegnjen davek)
Sprememba davčne osnove pri prehodu na nov način računovodenja pri
spremembah računovodskih usmeritev
Davčne olajšave
- uporabljene, ki vplivajo na zmanjšanje davčne obveznosti
- preostale za koriščenje v naslednjih letih
Davčna izguba
- uporabljena, ki vpliva na zmanjšanje davčne obveznosti
- nastala v tekočem letu - preostala za koriščenje v naslednjih letih
Prilagoditev za pretekla leta
ODMERJENI DAVEK TEKOČEGA LETA
Povečanje/zmanjšanje odloženega davka
DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

1-6 2019

1-6 2019

Stopnja

Znesek
19%

8,8%
9,2%

2.122
403

v 000 EUR
1-6 2018
(nerevidirano)
Znesek
1.786
19%
339

0
588
0
582
0
5
0
296
276
20

0
755
0
734
0
21
0
289
161
45

0

83

0

0

225
0

679
0

1.207
0
0
187
8
195

3.725
0
0
-409
1
-408

1-6 2018
(nerevidirano)
Stopnja

-22,9%
-22,8%

Družba ima na dan 30. 06. 2019 neizkoriščeno davčno izgubo v višini 17.218 tisoč EUR, ki jo bo
mogoče izkoristiti v prihodnjih letih.

5.2.4.31 Preglednica terjatev in obveznosti za odložene davke
Tabela 27: Preglednica terjatev za odložene davke
30.6.2019
Finančne naložbe
Rezervacije
SKUPAJ

Terjatve

31.12.2018
Finančne naložbe
Rezervacije
SKUPAJ

Terjatve

0
0
0

v 000 EUR
Neto
-3
114
111

0
0
0

v 000 EUR
Neto
-3
104
101

Obveznosti
-3
114
111

Obveznosti
-3
104
101

Družba nima obveznosti za odložene davke.
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5.2.5 Druga razkritja
5.2.5.1 Pogojne obveznosti
Tabela 28: Preglednica pogojnih in drugih obveznosti
v 000 EUR
31.12.2018
102.161
723
4.675
249
107.808

30.06.2019
109.161
633
4.675
276
114.745

Hipoteke
Dana jamstva
Možne obveznosti po tožbah
Ostalo - zastava sredstev
SKUPAJ

Hipoteke
Vrednost hipotek v višini 109.161 tisoč EUR predstavlja knjigovodska vrednost nepremičnin, danih za
zavarovanje kreditov, ki na dan 30. 06. 2019 znašajo skupno 42.548 tisoč EUR.
Dana jamstva
V danih jamstvih je prejeto poroštvo Save Turizem d.d. v višini 633 tisoč EUR na najeti kredit pri
Slovenskem regionalnem razvojnem skladu.
Preostalo – zastava sredstev
Med preostalimi možnimi obveznostmi v postavki preostalo – zastava sredstev so preostale
potencialne obveznosti v skupni višini 276 tisoč EUR.

5.2.5.2 Preračun kapitala s pomočjo cen življenjskih potrebščin

Znesek osnovnega
kapitala
KAPITAL……preračun po rasti cen življenskih potrebščin

39.685

% rasti

Izračunan učinek

1,80%

714

v 000 EUR
Poslovni izid,
zmanjšan za
učinek izračuna
1.213

5.2.5.3 Povezane stranke
Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, Ljubljana, je
nadrejena/obvladujoča družba in ima na dan 30. 06. 2019 99,91-odstotni lastniški delež v družbi
Sava Turizem d.d. Predstavniki kapitala v nadzornem svetu družbe Sava Turizem d.d. so:
– Klemen Boštjančič, predsednik nadzornega sveta
– Aleš Škoberne, namestnik predsednika nadzornega sveta
– Matej Narat, član nadzornega sveta
– Tina Pelcar Burgar, članica nadzornega sveta
Družba Sava Turizem d.d. je 100-odstotna lastnica družbe Sava Zdravstvo d.o.o., 100-odstotna
lastnica družbe Terme Lendava d.o.o., 85-odstotna lastnica družbe Cardial d.o.o., 30-odstotna
lastnica družbe BLS Sinergije d.o.o. in 50-odstotna lastnica Srednjeevropskega izobraževalnega Centra
Ptuj (SEIC Ptuj), Ptuj. Ustanovili sta ga družbi Sava Turizem d.d. in Cardial d.o.o.
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Družbe Sava Zdravstvo d.o.o., Terme Lendava d.o.o., Zavod SEIC Ptuj in Cardial d.o.o. so odvisne
družbe Sava Turizem d.d. Družba BLS Sinergije d.o.o. pa je pridružena družba.
Družba Sava Zdravstvo d.o.o. v obdobju januar- junij 2019 ni poslovala.
V tem poročilu prikazujemo posle s povezanimi družbami, ne pa tudi poslov s pridruženo družbo.
Poročilo se nanaša na posle, ki jih je družba v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 sklenila z obvladujočo
družbo, ter na posle, ki jih je družba v istem obdobju sklenila s povezanimi družbami.
Opis pravnih poslov, ki jih je družba v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 sklenila z obvladujočo
družbo Sava, d.d.
Pravni posli z obvladujočo družbo v predmetnem obdobju so:
– storitve uporabe blagovne znamke,
– IT-storitve skupaj s telefonskimi storitvami in mobilno telefonijo,
– finančni prihodki iz naslova dolgoročnega posojila,
– finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti,
– notranjerevizijske storitve.
Iz naslova poenostavljene pripojitve družbe Sava TMC, d.o.o. k družbi Sava Turizem d.d. ima družba
Sava Turizem d.d. kratkoročno poslovno obveznost do Save, d.d. v višini 458 tisoč EUR, ki bo konec
leta 2019 skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja Save, d.d. medsebojno pobotana.
Posli in razmerja družbe Sava Turizem d.d. z obvladujočo družbo Sava, d.d. na podlagi pogodb,
sklenjenih v preteklih letih, ki se pojavljajo v izkazu stanja družbe:
– dano kratkoročno posojilo.
Opis pravnih poslov, ki jih je družba v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 sklenila z odvisno družbo
CARDIAL d.o.o.
Poslovni odnosi se nanašajo na izvajanje zdravstvenih storitev, storitev svetovanja in oglaševanja,
storitve najema opreme.
Opis pravnih poslov, ki jih je družba v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 sklenila z zavodom SEIC Ptuj,
Ptuj
Poslovni odnosi se nanašajo na storitve najema poslovnih prostorov, storitve kontrolinga, IT-storitve
ter stroškov telefonije in plačilo letnega prispevka ustanovitelja.
Opis pravnih poslov, ki jih je družba v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 sklenila z odvisno družbo
Terme Lendava d.o.o.
Poslovni odnosi se nanašajo na izvajanje rednih poslovnih storitev (nočitve, prefakturiranje,….),
storitve najema poslovnih prostorov in storitve upravljanja.
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Tabela 29: Preglednica vrednosti poslov v obdobju od 1. 1. do 30. 06. 2019 z obvladujočo družbo ter
povezanimi družbami:
v 000 EUR

Družba
CARDIAL d.o.o., Ljubljana
SAVA d.d., Ljubljana
TERME LENDAVA d.o.o.
Hoteli Bernardin d.d.
SEIC Ptuj
Skupaj

Prihodki od prodaje
0
17
365
3
3
389

Stroški iz poslovanja
17
308
83
2
20
429

Finančni prihodki iz
danih posojil
0
3
0
0
0
3

Finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti
do družb v skupini
0
1
0
0
0
1

Pojasnilo:
– prihodki od prodaje: prihodki družbe, zaračunani odvisni oziroma obvladujoči družbi;
– stroški iz poslovanja: stroški družbe, ki se nanašajo na odvisno oziroma obvladujočo družbo;
– finančni prihodki: finančni prihodki družbe, ustvarjeni s finančnimi in poslovnimi transakcijami z
obvladujočo družbo;
– finančni odhodki: finančni odhodki družbe, ki se nanašajo na obvladujočo družbo;
Tabela 30: Preglednica stanja terjatev in obveznosti na dan 30. 06. 2019 do obvladujoče družbe in povezanih
družb

Družba
SAVA d.d., Ljubljana
TERME LENDAVA d.o.o.
Skupaj

v 000 EUR
Kratkoročne poslovne
Kratkoročne poslovne
obveznosti do družb v Kratkoročna posojila
terjatve do družb v
skupini
družbam v skupini
skupini
580
660
48
68
0
341
647
660
389

Pojasnilo:
– kratkoročne poslovne obveznosti: redne poslovne obveznosti in poslovne obveznosti do
obvladujoče družbe;
– kratkoročna posojila: posojila družbe, dana obvladujoči družbi, in regresna terjatev do
obvladujoče družbe;
– kratkoročne poslovne terjatve: poslovne terjatve družbe do odvisne oziroma obvladujoče
družbe.

5.2.5.4 Podatki o skupinah oseb
Znesek bruto prejemkov v obdobju januar-junij 2019

Člani uprave
Drugi zaposleni po individualnih pogodbah
Člani nadzornega sveta družbe
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1-6 2019
322
2.933
56

v 000 EUR
1-12 2018
390
5.477
82

Skupni bruto prejemki uprave so v obdobju januar-junij 2019 znašali 322 tisoč EUR. Navedeni znesek
je sestavljen iz bruto prejemkov, povračil stroškov, regresa in bonitet.
Bruto prejemki zaposlenih po individualni pogodbi – brez članov uprave – so v obdobju januar–junij
2019 znašali 2.933 tisoč EUR. Prejemki so sestavljeni iz bruto prejemkov od plač ter drugih prejemkov
(regresa in rednih odpravnin).
Prejemki članov nadzornega sveta so v obdobju januar–junij 2019 znašali 56 tisoč EUR bruto. Znesek
predstavljajo sejnine, plačila za opravljanje funkcije, določene s sklepom skupščine.
Sava Turizem d.d. nima terjatev do povezanih fizičnih oseb. Obveznosti do povezanih fizičnih oseb pa
se nanašajo na junijske plače, ki so bile izplačane v juliju 2019 in ne odstopajo od rednih mesečnih
obveznosti iz tega naslova.

5.2.6 Razkritje poslov z izbranim revizorjem
Strošek revizije računovodskih izkazov družbe za obdobje januar-junij 2019 po pogodbi z družbo
Deloitte Revizija d.o.o. znaša 16 tisoč EUR, strošek drugih nerevizijskih storitev pa je 3 tisoč EUR in se
nanaša na druge strokovne storitve.

5.2.7 Poročilo o pomembnejših sporih
a) Zahteva za denacionalizacijo – Höhn - Šarič
Zdravilišče Radenci d.o.o. je bilo ena izmed strank v postopku denacionalizacije upravičencev Höhn Šarič. Vlagatelji denacionalizacijskega zahtevka so v postopku med drugim zahtevali vrnitev dela
nepremičnin zdraviliškega kompleksa. Postopek je bil v letu 2015 pravnomočno zaključen. Na podlagi
predloga za izdajo začasne odredbe so bile nepremičnine, ki so predmet postopka, izločene iz
lastninskega preoblikovanja podjetja do zaključka postopka denacionalizacije in jih družba Sava
Turizem d.d. vodi zunajbilančno do zaključka postopka. Denacionalizacijska zadeva je bila
pravnomočno zaključena, nato pa je bila s strani denacionalizacijskih upravičencev vložena ustavna
pritožba, na podlagi katere je ustavno sodišče v letu 2017 razveljavilo izdane pravnomočne odločbe
in zadevo vrnilo v ponovni postopek.
Sedaj v tej zadevi tečeta dva postopka in sicer:
- denacionalizacijski postopek opr.št. 321-195/1993
Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo opr. št. II U 577/2017 z dne 7. 2. 2018 ugodilo tožbi
denacionalizacijskih upravičencev in odpravilo odločbo z dne 29. 1. 2013, s katero je bila zavrnjena
njihova zahteva za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 124, pripisane pri vl. št. 18, k.o. Kapelski
Vrh, ki je bila odvzeta Vilmi Šarič do celote, in parc. št. 165, pripisane pri vl. št. 302, k.o. Radenci, ki je
bila odvzeta Vilmi Šarič v solastninskem deležu do 1/2.
V ponovnem postopku je Upravna enota dne 8. 6. 2018 izdala obvestilo zavezancu, v katerem
povzema dosedanje pravno in dejansko stanje v tem postopku. Upravičenci zahtevajo odškodnino za
nepremičnine, za katere obstajajo ovire za vračilo v naravi. Upravni organ navaja skupno višino
odškodnine 272.659,50 DEM.
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Upravna enota je izdala Poročilo o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju z dne 31. 8. 2018 in
nato Delno odločbo o denacionalizaciji z dne 1. 10. 2018. Po Delni odločbi je zavezanec za vračilo
Slovenski državni holding, in sicer mora izročiti obveznice v skupni višini 139.408,50 EUR, ker
obstajajo ovire za vračilo v naravi.
Upravna enota je izdala Poročilo o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju z dne 21. 3. 2019, v
katerem je ugotovila, da družba Sava Turizem d.d. ni zavezanec za vračilo nepremičnin v postopku v
naravi, ampak bodo te vrnjene v obliki odškodnine, za katero je zavezanec Slovenski državni holding
d.d.
- denacionalizacijski postopek opr.št. 301-35/1993 (339-33/2009)
Upravno sodišče RS je s sodbo opr. št. II U 573/2017 z dne 7. 2. 2018 ugodilo tožbi
denacionalizacijskih upravičencev in odpravilo odločbo Upravne enote Gornja Radgona z dne 27. 6.
2012, s katero je bil denacionalizacijski zahtevek upravičencev zavrnjen, ter zadevo vrnilo v ponovni
postopek.
V tem postopku upravičenci zahtevajo denacionalizacijo podržavljenega podjetja Kuranstalt
Sauberbrun Radein Aktiengesellschaft, ki naj bi bil v deležu 48 % last Wilhelmine Hoehn Šarič, drugi
solastnik oz. delničar pa je bil dr. Ante Šarič v deležu 48 %, vendar zahteva za njegov delež ni bila
predmet obravnavane odločbe o denacionalizaciji.
Upravičenec je dne 8. 12. 2018 vložil dopolnitev vloge, s katero je zahteval vračilo 48 % blagovnih
znamk Radenska, odškodnino za 48 % pravice do brezplačne uporabe za vodo – termalno in
mineralno in 48 % nepremičnin, ki jih je specificiral v posebnem dodatku k vlogi; dne 7. 1. 2019 je
upravnemu organu predložil dokumente – identifikacije parcel, vključno s seznami nepremičnin, z
zahtevanimi oblikami vračila in zavezanci in dne 23. 2. 2019 Tretjo izjavo upravičenca, s katero
zahteva vračilo 48 % podjetja, ki je bilo odvzeto Wilhelmini Šarič, in se opredeljuje do ocen neto
aktive podjetja.
V skladu s pozivi upravnega organa smo dne 14. 5. 2019 vložili pripravljalno vlogo, s katero smo
odgovorili na navedbe upravičenca.
Upravičenec je dne 13. 6. 2019 v postopku vložil prošnjo za podaljšanje roka za odgovor na našo
vlogo in dne 14. 6. 2019 nov pripravljalni spis, ki nam ga je upravni organ vročil dne 20. 6. 2019 z
rokom za odgovor 20 dni. Na vlogo bomo odgovorili v postavljenem roku.
V ponovnem postopku upravni organ o zadevi še ni odločil.
b) Zahteva za denacionalizacijo – Wiesler in Purre - Wiesler
Predlagatelja sta dne 23. 12. 2010 pri Okrajnem sodišču v Novem mestu vložila predlog za vrnitev
zaplenjenega premoženja v skladu s 145. členom ZIKS in zemljiškoknjižni predlog za zaznambo spora
pri nepremičninah, ki so predmet tega postopka, zoper 11 nasprotnih udeležencev, med njimi tudi
zoper Zdravilišče Radenci, d.o.o.; sodišče je spor zaznamovalo s sklepom z dne 22. 2. 2011.
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Okrajno sodišče v Novem mestu je s sklepom z dne 25. 3. 2013 vrnitev zaplenjenega premoženja
zavrnilo; to odločbo je potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. II Cp 215/2014 z dne
19. 3. 2014. Vrhovno sodišče RS pa je ugodilo reviziji predlagateljev in s sklepom opr. št. II Ips
250/2014 z dne 28. 5. 2015 razveljavilo sklepa sodišč druge in prve stopnje ter zadevo vrnilo sodišču
prve stopnje v novo odločanje.
V ponovnem postopku je sodišče dne 10. 5. 2016 izdalo sklep, s katerim je ponovno določilo vrednost
spornega predmeta na 34.200.000,00 EUR in predlog za vrnitev zaplenjenega premoženja ponovno
zavrnilo.
Zoper izdano odločbo sta predlagatelja vložila pritožbo v delu, ki se nanaša na zavrnitev predloga za
vrnitev zaplenjenega premoženja, ki sta jo dopolnila dne 28. 9. 2016. V postopku smo za Sava
Turizem, d.d., vložili odgovor na pritožbo dne 20. 10. 2016, s katerim smo pritožbi predlagateljev v
celoti nasprotovali.
Višje sodišče je dne 19. 7. 2017 izdalo sklep opr. št. II Cp 3024/2016, s katerim je pritožbi
predlagateljev in 8. nasprotne udeleženke zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.
Predlagatelja sta dne 23. 8. 2017 zoper izdano sodno odločbo vložila revizijo. Vrhovno sodišče RS je s
sklepom opr. št. II Ips 289/2017 z dne 15. 3. 2018 revizijo predlagateljev zavrnilo.
Predlagatelja sta zoper izdano odločitev vložila ustavno pritožbo, ki je še v fazi preizkusa.
c) Zahteva za denacionalizacijo – Čeh
V teku je postopek pred Upravno enoto Radovljica, v katerem Ana Jelka Čeh zahteva vračilo zemljišč
na območju k. o. Želeče, Sava Turizem d.d. pa je v postopku stranka z interesom. Upravno sodišče je s
sodbo opr. št. I U 1049/2014-19 z dne 23. 9. 2015 odpravilo odločbo UE Radovljica in zadevo vrnilo
istemu organu v ponovni postopek. UE Radovljica ponovljeni postopek vodi pod opr. št. D 32139/1991, v katerem je bila dne 14. 12. 2017 izdana odločba št. D-321-39/1991-97, s katero je bil
zahtevek upravičenke Ane Jelke Čeh za vračilo zemljišč v naravi zavrnjen.
Odločba je dokončna, saj je drugostopenjski organ zavrnil pritožbo (Odločba Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 490-3/2017/5, z dne 1. 3. 2017), vendar še ne pravnomočna,
saj je bil sprožen upravni spor. Postopek se pred Upravnim sodiščem RS vodi pod opr. št. I U
623/2017. V njem je bila tožeča stranka, pravni naslednik denacionalizacijske upravičenke, neuspešna
s predlogom za izdajo začasne odredbe, saj ga je sodišče pravnomočno zavrnilo.
Sodbe Upravnega sodišča še nismo prejeli.

5.2.8 Vpliv dogodkov po dnevu bilance stanja na računovodske izkaze
Dne 3. 9. 2019 je bil podpisan sporazum o pogojih prodaje večinskega dela poslovnega deleža v
družbi Cardial d.o.o., na podlagi katerega bo ob predhodno izpolnjenih pogojih mogoča izvedba
prodaje.
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5.3 Izjava uprave za družbo Sava Turizem d.d.
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5.4 Poročilo neodvisnega revizorja za družbo Sava Turizem
d.d.
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5.5 Osebe za stike v družbi Sava Turizem d.d.
Sava Turizem d.d.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana
www.sava-hotels-resorts.si
tajnistvo.savaturizem@sava.si

Uprava
Renata Balažic, članica uprave
tel.: (04) 206 60 21
renata.balazic@sava.si

Mag. Borut Simonič, član uprave
tel.: (04) 206 60 21
borut.simonic@sava.si

Direktorji področij družbe Sava Turizem d.d.
Metka Erjavec Granov, direktorica prodaje
tel.: (02) 512 22 90
metka.erjavec-granov@sava.si

Ana Praprotnik, direktorica marketinga
tel.: (04) 206 60 50
ana.praprotnik@sava.si

Dr. Nusret Čobo, direktor zdravstva
tel.: (04) 206 60 46,
nusret.cobo@sava.si

Branka Šketa, direktorica financ
tel.: (04) 206 60 20
branka.sketa@sava.si

Igor Jecl, direktor nabave
tel.: (04) 206 60 39
igor.jecl@sava.si

Gregor Osojnik, direktor službe za pravne in splošne zadeve
tel.: (04) 206 60 22
gregor.osojnik@sava.si
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Andrej Pogačnik, direktor investicij in vzdrževanja
tel.: (04) 206 60 16
andrej.pogacnik@sava.si

Igor Škrinjar, direktor kadrovske službe
tel.: (04) 206 60 24
igor.skrinjar@sava.si

Izvršni direktorji destinacij Sava Hotels & Resorts
Vodstvo destinacij
SAVA HOTELI BLED, Bled
Mojca Krašovec, direktorica hotelov
tel.: (04) 579 17 27
mojca.krasovec@hotelibled.com

TERME 3000, Moravske Toplice
Igor Magdič, izvršni direktor destinacije
tel.: (02) 512 50 60
igor.magdic@sava.si

ZDRAVILIŠČE RADENCI, Radenci
Vesna Maučec, direktorica hotelov
tel.: (02) 512 22 50
vesna.maucec@zdravilisce-radenci.si

TERME PTUJ, Ptuj
Mag. Milena Mojzeš, izvršna direktorica destinacije
tel.: (02) 749 45 05
milena.mojzes@terme-ptuj.si

*
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