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S k u p i n a  H i t  v  l e t u  2 0 0 8  

 
• 273,5 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja povečanega za davek od iger na srečo, 

• 239,9 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja, 

• 17,2 mio EUR čiste izgube skupine, 

• 18,1 mio EUR čiste izgube večinskega lastnika, 

• 223,0 mio EUR bruto realizacije od iger na srečo in vstopnin v igralnice (prihodki iz 
poslovanja pred obračunom davka od iger na srečo in izstopnega DDV od vstopnine), 

• 2,2 mio obiskovalcev igralnic, 

• 462,3 tisoč realiziranih nočitev, 

• 2.870 zaposlenih na dan 31.12.2008, 

• -8,1% donosnost kapitala. 
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1 UVODNIK PREDSEDNIKA UPRAVE 
 

N a m e s t o  r a s t i  b o j  z  g o s p o d a r s k o  k r i z o  

Skupina Hit je v leto 2008 kljub poslabšanemu poslovanju v letu 2007, ki je bilo na slovenskem 
trgu v veliki meri posledica uvedbe radikalne protikadilske zakonodaje brez prehodnih obdobij, 
vstopila razmeroma optimistično, saj je bilo realno pričakovati, da se bodo razmere na strani 
prihodkov stabilizirale, poleg tega pa je bilo v trenutku planiranja za leto 2008 pričakovati tudi 
pozitivne učinke dokončanih strateških investicij v Sloveniji in na Hrvaškem, igralniško-
zabaviščnega centra Mond v Šentilju in igralniško-zabaviščnega centra Kristal v Umagu. 
 
Na žalost so bila pričakovanja v večini primerov preoptimistična oziroma je izpolnjevanje poslovnih 
ciljev preprečila globalna finančna kriza, ki je konec leta 2008 dobila tudi prve obrise največje 
gospodarske krize po drugi svetovni vojni. Finančni krizi, ki se je iz ZDA hitro razširila v Evropsko 
unijo in v druge dele sveta, je sledilo krčenje proizvodnje v realnem sektorju, posledica vsega tega 
je bilo padanje zaupanja potrošnikov, krčenje obsega razpoložljivega dohodka in radikalno 
zmanjševanje izdatkov prebivalstva za dobrine, ki niso nujnega pomena za vsakdanje življenje. 
 
Posledica tega je bilo nadaljnje padanje prihodkov v igralniških centrih celotne skupine, izjema je le 
Resort Maestral v Črni gori, ki je dosegel odličen rezultat in svoje prihodke od iger na srečo povečal 
za 29 odstotkov, kar je posledica uspešnega pozicioniranja in razvoja tega produkta v preteklih 
letih ter določene specifičnosti trga Črne gore. Fizično povečanje skupine se je sicer odrazilo v 
povečanju števila gostov za 15 odstotkov, dejansko pa smo z agresivnejšimi promocijskimi in 
prodajnimi aktivnostmi uspeli »le« zadržati število gostov v obstoječih kapacitetah na ravni 
predhodnega leta, kar je sicer dobra osnova za prihodnja leta in glede na razmere dober rezultat. 
Poraba gostov pa je vztrajno padala, zato je realizacija v Hitovih igralniških centrih nižja za več kot 
deset odstotkov (v letu 2007 je znašala 204, v letu 2008 178 mio evrov), določene članice skupine 
se soočajo še z močno povečano konkurenco, v Sloveniji je to najbolj očitno pri igralniško-
zabaviščnem centru Aurora v Kobaridu. 
 
Poleg opisanih težav, ki izvirajo iz gospodarske krize, je potrebno izpostaviti tudi pozitivne dosežke, 
v skupini uspešno znižujemo večino segmentov stroškov, kar omogoča stabilno poslovanje tudi ob 
zniževanju prihodkov, seveda takšen položaj dolgoročno ni vzdržen, ključnega pomena bo čim  
prejšnje stabiliziranje prihodkov in boljša izkoriščenost vseh kapacitet skupine, ki zaradi krčenja 
potencialnih trgov trenutno predstavljajo veliko stroškovno breme. Poleg navedenega smo z 
nakupom igralnega salona Casino Larix v Kranjski Gori postavili temelje za integrirano igralniško 
destinacijsko ponudbo, ki se vedno bolj vključuje v turistično ponudbo družbe Hit Alpinea, saj smo 
vse odvisne družbe v destinaciji povezali v destinacijsko organizacijo, ki že daje rezultate. V 
Kranjski Gori se je v letu 2008 izvajala tudi največja investicija v skupini Hit, to je gradnja 
popolnoma prenovljenega resorta Špik, za katerega smo pridobili tudi evropska sredstva. Gradnja 
tega objekta je sicer v letu 2008 vplivala na rezultat družbe Hit Alpinea, daje pa dobre osnove za 
rast v letu 2009. Poleg omenjene investicije je potrebno izpostaviti tudi investicijo v nov center 
sprostitve in dobrega počutja v Perli v Novi Gorici, kar bo dodatno povečalo atraktivnost in 
celovitost ponudbe. 
 
Ob vseh navedenih dejstvih je potrebno jasno izpostaviti dejstvo, da bodo na razvoj v prihodnjih 
letih vplivali predvsem zunanji dejavniki poslovanja, predvsem globina in trajanje gospodarske 
krize ter odziv Republike Slovenije na področju zakonodaje, predvsem davčnega sistema. Tudi, če 
bo skupina uspela stroške dodatno zniževati v skladu s padanjem prihodkov, to pomeni splošno 
stagnacijo na vseh področjih, od investicij, promocijskih aktivnosti, vzdrževanja in izvajanja vseh 
poslovnih procesov. Zato bo v letu 2009 ključnega pomena usklajeno delovanje uprave, 
nadzornega sveta, lastnikov in zaposlenih, ki mora pripeljati do čim hitrejših sprememb 
zakonodaje, predvsem že omenjene davčne razbremenitve, ki bo na eni strani omogočila 
nevtralizacijo učinkov krize, na drugi pa izvedbo ključnih razvojnih projektov, ki bodo omogočili 
vsaj vzdrževanje trenutne tržne pozicije skupine Hit. Vse skupaj zahteva seveda tudi temeljito 
revizijo ciljev Strategije razvoja 2008 – 2012, ki jih je potrebno uskladiti z močno spremenjenimi 
razmerami. 
 

Mag. Niko Trošt 
Predsednik uprave 
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2 POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI 
 

 

2.1 POSLANSTVO 
 

Poslanstvo Hita izhaja iz poslanstva, ki ga je turistični igralniško-zabaviščni dejavnosti opredelila 
širša družbena skupnost. Skupina si je kot odgovorna podjetniška asociacija zastavila izhodišča, da 
s svojo dejavnostjo kar največ naredi za razvoj družbenega in ekonomskega okolja, v katerem 
posamezna družba deluje, da ustvarja koristi za lastnike, da skrbi za razvoj zaposlenih in da čim 
bolj celovito uresniči potrebe svojih gostov. Ta širši družbeni okvir je skupina podrobneje definirala 
v svojem »poslovnem poslanstvu« ter ga izrazila s sloganom: »Ustvarjamo vesolje doživetij, 
iger in zabave«. To svoje poslanstvo razume kot ustvarjanje celovitega turističnega produkta 
dobrega počutja z večjim poudarkom na užitkih, ki jih prinaša izziv igre in zabave. Celovite 
turistične storitve izvaja z občutljivo pozornostjo do gostov in odgovorno do družbene skupnosti.  
 
Pri poslovanju skupino, kot temeljna načela delovanja, vodijo naslednje vrednote: gostoljubnost; 
odprtost, iskrenost in poštenost; sodelovanje in timsko delo; strpnost in spoštovanje; gospodarnost 
in odgovornost; ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost; osebna rast in stalno izobraževanje.  

Prežetost kolektiva s temi vrednotami je zagotovilo za dolgoročni in trajnostni razvoj skupine Hit.  

 

 

2.2 STRATEGIJA RAZVOJA 
 
Osrednja strateška usmeritev družbe Hit je bila in ostaja izvozno usmerjena turistična igralniško-
zabaviščna dejavnost. V tem segmentu je družba razpoznavna tako doma kot v širšem prostoru. 
Svoj specifičen turistični produkt stalno nadgrajuje v skladu s potrebami časa in željami gostov. 
Spodbuja pa tudi razvoj vzporedne turistične ponudbe v okolju in s tem želi vzpostaviti pogoje 
dolgoročno vzdržnega in uspešnega razvoja. Družba uspešno uveljavlja znanje s področja 
igralniškega turizma tudi z naložbami na drugih trgih. S tem pridobiva izkušnje in ugled 
mednarodne korporacije.  
  
V zadnjem obdobju so se razmere poslovanja zelo poslabšale. V letu 2008 je bil za družbe v 
Sloveniji še vedno močan negativni učinek protikadilske zakonodaje, zaradi globalne finančno-
gospodarske krize je v vseh državah padala kupna moč igralcev, večala se je domača in tuja 
konkurenca, ob tem pa krepilo še virtualno igralništvo, ki nepovratno spreminja potrebe in želje 
igralcev. Tako so bile družbe v skupini primorane, da glavno skrb usmerjajo v ohranjanje 
realizacije.  
 
Da bi postala družba Hit manj ranljiva, širi produkt in razpršuje vlaganja doma in v Evropi. 
Izhajajoč iz tržnih pogojev je njen ključni strateški projekt pospešeno dograjevanje igralniško-
zabaviščne destinacije »Goriška«, z namenom razširitve tržišča od dnevnih obiskovalcev na goste z 
večdnevnim bivanjem. Družba načrtuje strateške povezave s svetovno uveljavljenim partnerjem, 
če bo zakonodaja to omogočila, da bi bila še bolj prepoznavna za goste iz širšega evropskega 
prostora. Prav izgradnja »Goriške« kot večdnevne turistično igralniške destinacije je osrednja 
usmeritev Hita v naslednjih obdobjih. Dinamika vlaganj pa bo odvisna predvsem od sprememb 
zakonodaje oz. razvojno naravnanega obdavčenja in umirjanja recesije. Če bodo spremembe 
zakonodaje podpirale razvoj izvozno usmerjenega turističnega igralništva, bodo vlaganja bistveno 
večja in hitrejša, kot če do teh sprememb ne pride. Prav s prizadevanjem družbe je projekt 
izgradnje »Goriškega turističnega kompleksa« uvrščen med nacionalne razvojne prioritete, zato je 
še toliko bolj pomembno, da bi prišlo do sprememb igralniške zakonodaje in s tem tudi do 
postopne uresničitve tega projekta.  
  
Za uspešno uresničevanje strategije načrtno vlaga v razvoj kadrov. Podpira razvoj različnih 
študijskih smeri na Goriškem, ki bodo bodočim generacijam dale ustrezna znanja za izgradnjo 
gospodarsko kompetitivnega in socialno vrednega okolja. V ta namen spodbuja tudi razvoj 
raziskovalnih inštitutov, ki bodo še posebej usmerili svoje raziskave na vsa področja povezana z 
igralništvom. Podpora razvoju univerze je za to okolje ključnega pomena, saj tudi igralniška 
dejavnost za svoj dolgoročno uravnotežen in družbeno sprejemljiv razvoj potrebuje znanstveno 
podporo. Ob sodelovanju z zunanjimi institucijami Hit postavlja celovit sistem družbeno 
odgovornega igralništva.  
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3 POSLOVNO OKOLJE IN KONKURENCA 
 
 
Igre na srečo spadajo med dejavnosti, ki jih države posebej regulirajo. V Sloveniji sta osnovna 
zakona, ki predpisujeta pogoje za izvajanje te dejavnosti Zakon o igrah na srečo in Zakon o davku 
od iger na srečo. Zakon o DDV na igralniške družbe deluje razvojno zelo negativno, saj jih odvrača 
od investicij v turistično infrastrukturo z dodatnim obdavčenjem, kar je v direktnem nasprotju z 
vladno turistično strategijo Slovenije. Tudi koncesijska dajatev, namenjena za razvoj turistične 
infrastrukture se ne uporablja za to, da bi destinacija postala turistično bolj privlačna. V letu 2008 
je poleg navedenih zakonov na pogoje poslovanja pomembno vplival tudi zakon o prepovedi 
kajenja, ki je začel veljati že avgusta 2007. 
 
Kako naj bi se igralniško-zabaviščna dejavnost razvijala je opredeljeno v Strategiji razvoja 
igralništva v Sloveniji iz leta 1997, vendar se tej strategiji ni sledilo. Družba Hit si prizadeva, da bi 
v bodoče spremenjena davčna politika pospeševala razvoj v izvozno usmerjeno turistično 
igralništvo. 
 
Slovenija ima možnost, da razvije privlačen in razpoznaven izvozno usmerjen igralniško-zabaviščni 
produkt. Že sedaj predstavlja zabaviščni turizem enega izmed temeljev turističnega in 
gospodarskega razvoja Slovenije. V današnji tržni situaciji pa je uspešen razvoj izvoznega 
igralniškega turizma možen le z izgradnjo velikih turističnih igralniško-zabaviščnih kompleksov. 
Družba Hit računa, da bo država sprejela ta razvojni izziv in spremenila igralniško zakonodajo na 
področju lastniške strukture ter sprejela razvojno naravnano obdavčenje. Vladi RS sta Hit in GZS 
dala pobudo za pripravo nove Strategije razvoja igralništva v Sloveniji, ker je Strategija RS iz leta 
1997 že presežena in ne daje pravih usmeritev in podpore za razvoj turistično-zabaviščnih 
destinacij. 
 
V ostalih državah, kjer družbe skupine Hit izvajajo igre na srečo, je davčna zakonodaja bolj 
razvojno naravnana od slovenske. 
 
Globalna gospodarska rast je v primerjavi z visoko rastjo, ki jo je dosegala v predhodnih letih, v 
letu 2008 upadla. Nepremičninska in v povezavi z njo finančna kriza v ZDA, ki se je začela 
stopnjevati sredi leta 2007, se je že od začetka leta 2008 odražala tudi v ekonomijah ostalih regij. 
Potrošnja je padala, trg dela je slabel, inflacija se je povečevala, kreditni pogoji so bili vedno bolj 
zaostreni. Posledica padanja cen nepremičnin in delnic je bil negativen učinek na premoženjsko 
stanje. Zaupanje potrošnikov in pričakovanja gospodarstvenikov so upadala. V mesecu septembru 
je propadla četrta največja ameriška investicijska banka Lehman Brothers, čemur je sledil 
drastičen padec zaupanja v finančne sisteme po vsem svetu, kar je povzročilo skoraj popolno 
zaustavitev delovanja teh sistemov in posledično naglo širitev krize iz finančne sfere v realni 
sektor. V mesecih, ki so sledili, je vsak na novo uradno objavljen statistični podatek o 
gospodarskem gibanju, pričakovanju gospodarstvenikov, zaupanju potrošnikov in investitorjev 
presenetil v negativnem smislu. Tako je zadnji kvartal leta veliko držav zaključilo z negativno 
gospodarsko rastjo in še slabšimi napovedmi za prihajajoče leto. Upadu gospodarstva so sledila 
množična odpuščanja delavcev. Analitiki so si postali enotni, da se svet sooča s krizo izjemnih 
razsežnosti, ki v letu 2008 še ni dosegla dna. 
 
Dogajanja v mednarodnem okolju so se odražala tudi v gospodarstvih držav, kjer deluje skupina 
Hit. 
 
V slovenskem gospodarstvu se je globalna kriza odražala predvsem preko znižanega 
povpraševanja in močno zaostrenih pogojev financiranja. Gospodarska rast v Sloveniji se je v letu 
2008 po pričakovanjih občutno upočasnila in v zadnjem kvartalu že zabeležila negativno rast v 
višini 0,8%. Na medletni ravni je rast v letu 2008 znašala 3,5%, kar je bistveno manj kot v letu 
2007, ko je bila zabeležena 6,8% gospodarska rast. Ključna razloga za umiritev sta bila nižja rast 
bruto investicij v osnovna sredstva in izvoza, ki sta bila v obdobju visoke gospodarske rasti 
osrednja dejavnika rasti. Povprečna inflacija v letu 2008 je znašala 5,7% in bila močno nad 
predvideno, na kar je vplivala visoka rast cen hrane in energentov v prvi polovici leta 2008. V 
drugi polovici leta se cene življenjskih potrebščin v primerjavi s predhodnimi meseci niso 
spreminjale oz. so se celo zniževale in tako povzročile umirjanje povprečne stopnje inflacije, 
zniževala se je tudi cena nafte. Medletna inflacija je bila decembra 2008 2,1%. Družbe skupine Hit, 
ki delujejo v Sloveniji so se z bistvenim poslabšanjem pogojev gospodarjenja soočile že sredi leta 
2007, ko je v začetku avgusta začel veljati zakon o prepovedi kajenja. Podobni zakoni, ki so bili že 
prej sprejeti v drugih državah, so dolgoročno znižali bruto realizacijo v igralnicah tudi do 10%. 
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Gospodarska rast v Italiji, Hitovem najpomembnejšem tržišču, je bila že v letu 2007 minimalna in 
je bila tako Italija med prvimi državami, ki so v letu 2008 zapadle v recesijo. Po zadnjih 
objavljenih podatkih naj bi italijansko gospodarstvo v letu 2008 zabeležilo negativno gospodarsko 
rast v višini 1%, kar je slabše od vseh napovedi ter najslabši rezultat od leta 1980 dalje. 
Gospodarsko stanje na območju, odkoder prihajajo gostje Hita, je bilo za družbo še posebej 
neugodno. Negativna gospodarska rast, visoka inflacija, zapiranje podjetij in odpuščanja so 
povečala negotovost prebivalstva, ki je zato nižalo potrošnjo in razpoložljiva sredstva v večji meri 
namenjalo zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Ob tem so v Italiji pri igrah na srečo v letu 
2008 beležili še premike v strukturi porabe, nižja je bila poraba pri posebnih igrah na srečo v 
igralnicah, povečevala se je poraba pri igrah na srečo na daljavo. Tako je bil nad pričakovanji 
prihodek pri spretnostnih igrah na daljavo (»poker on line«), ki so jih začeli izvajati v septembru 
mesecu 2008. 
 
V Črni gori so bila makroekonomska gibanja v letu 2008 še relativno ugodna, kljub prvim znakom 
pričakovane recesije. Bančni sistem je bil kljub nelikvidnosti nekaterih bank v glavnem stabilen. 
Rast črnogorskega bruto domačega proizvoda (BDP) se zadnja leta krepi, v letu 2008 je znašala 
7,5%. Po podatkih Ministrstva za turizem je turistična dejavnost v Črni gori v letu 2008 ustvarila 
15,7% BDP. V tem letu je Črna gora zabeležila 4,8% porast števila turistov v primerjavi z letom 
2007. Nočitev je bilo za 6,8% več kot predhodno leto. Stopnja inflacije je znašala 8,5%, neto plače 
so zrasle za 23,1%.  
 
Politična in gospodarska situacija v Bosni in Hercegovini (BIH) je bila v letu 2008 še vedno pod 
nadzorom mednarodne skupnosti. Sicer so politične razmere v BIH izredno nestabilne, močno je 
kriminalno podzemlje, sodni sistem je neučinkovit. Državo v tranziciji že vsa leta po vojni pesti 
izredno visoka nezaposlenost, nizka kupna moč prebivalcev, nelikvidnost ter finančna nedisciplina. 
Navedenim težavam se je v letu 2008 pridružila še globalna finančna in gospodarska kriza. V letu 
2008 je rast BDP-ja znašala 5,5%, povprečna stopnja inflacije pa je bila na letni ravni 7,2%. 
Zakonodaja na področju iger na srečo je še vedno zelo omejena. Loterija BIH, ki je v državni lasti, 
ima monopol nad izvajanjem klasičnih iger na srečo (loto, bingo) in prirejanjem progresive na 
igralnih avtomatih.  
 
Gospodarska rast na Hrvaškem, ki je v letu 2007 znašala še visokih 5,7%, je v letu 2008 dosegla 
le 2,4% rast, v zadnjem kvartalu samo 0,2%. To pomeni, da je prišlo do velikega umirjanja rasti 
gospodarskih aktivnosti v primerjavi z letom 2007 in v primerjavi z obdobjem zadnjih devetih let. 
V prvi polovici leta 2008 je bil vpliv na nižjo rast predvsem dvig cene nafte in surovin, konec leta 
pa svetovna finančna kriza. Tudi inflacija je bila v primerjavi z letom 2007 višja in je znašala 
6,1%. Po podatkih hrvaške gospodarske zbornice je Hrvaška ena najbolj poznanih turističnih 
destinacij v Mediteranu, ki se ponaša z dolgo tradicijo turizma in ima velike razvojne možnosti. V 
letu 2008 je zabeležila 57.103 tisoč nočitev, od teh je bilo 11,3% domačih, 88,7% pa so ustvarili 
tuji gosti. Skupaj je bilo 1% več prihodov in 2% več turističnih nočitev kot predhodno leto. 
 
K poslabšanju pogojev poslovanja v Sloveniji je predvsem v matični družbi in odvisni družbi Casino 
Kobarid poleg uvedbe protikadilskega zakona in vpliva globalne finančne in gospodarske krize 
dodatno pripomogla še širitev konkurence. Casino di Venezia, največji Hitov konkurent, je v 
avgustu 2008 namestil dodatna igrala znotraj igralnice, začel pa je tudi z odpiranjem lokalov z 
igralnimi avtomati v severovzhodnem delu Italije, ki ponujajo tudi živo igro (poker Texas hold’em). 
Med slovenskimi konkurenti je v letu 2008 celo leto posloval igralni salon Venko, ki je bil  odprt 
julija 2007, ter igralni salon v Sežani in dva na obali, ki so začeli s poslovanjem konec leta 2007. 
Nekaj že obstoječih igralnih salonov je povečalo število igralnih avtomatov. Dejstvo pa je, da se 
tudi konkurenti srečujejo s slabšimi pogoji poslovanja. Po neuradnih podatkih naj bi vse igralnice v 
Italiji leto 2008 končale z izgubo, o slabšem poslovanju pa poroča tudi večina igralniških 
ponudnikov v Sloveniji.  
 
Odvisna družba Hit Alpinea je obvladovala večino hotelskih kapacitet v Kranjski Gori. To je 
pomenilo poenostavljeno trženje destinacije, poenoteno strategijo prodaje in vizijo razvoja kraja. 
Lokalna skupnost žal ni sledila razvoju hotelske ponudbe v kraju, tako z vidika vlaganj v urejenost 
kraja, kakor tudi iz vidika dodatne ponudbe na ustrezni ravni in z ustrezno pestrostjo. Za splošen 
dvig vrednosti destinacije bodo potrebna večja vlaganja v organizacijo in izvedbo kakovostnih 
stalnih prireditev, ki bi jih bilo možno tržiti skupaj s hotelsko ponudbo.  
 
Konkurenca igralnice Maestral v Budvi se je tekom leta 2008 razširila, saj se je pojavilo večje 
število novih objektov, ki ponujajo storitve iger na srečo, vendar to v letu 2008 ni bistveno vplivalo 
na realizacijo igralnice Maestral. Konkurenčni hoteli so ostali isti kot v letu 2008. Hoteli, ki so bili 
odprti v letu 2006, so agresivneje nastopili z wellness in kongresno ponudbo. Tako je hotel 
Splendid tržil v letu 2008 nov kongresni prostor z opremo, medtem ko je hotel Queen of 
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Montenegro znižal cene kongresnih storitev. Kljub temu je Maestral ohranil sodelovanje s 
skupinami iz predhodnih let.  
 
Po obsegu, kvaliteti in konceptu igralniške ponudbe ter ostalih storitev je družba Hit Coloseum v 
Sarajevu neprimerno boljša od obstoječe konkurence. Največji konkurent igralnici je Loterija BIH, 
ki se je v letu 2008 povezala z AGI (Austria Gaming International – Novomatic) in samo na 
področju občine Sarajevo v tem letu povečala  število igral za 191. Močan konkurent so tudi 
številni avtomat klubi v Sarajevu. Zaradi rasti konkurence je igralnici Coloseum v Sarajevu od leta 
2005 do leta 2008 po številu igralnih avtomatov padel delež od 51% na 27%. 
 
Ključni konkurenti igralnice Kristal v Umagu so tri igralnice, ki imajo že večletno tradicijo: Casino 
Solei, ki se nahaja v turističnem naselju Katoro, Casino Mulino, ki se nahaja na hrvaški strani 
mejnega prehoda Sečovlje ter Casino Miro, ki je manjša igralnica v naselju Plovanija ob cesti mejni 
prehod Umag. Njihova ponudba se v letu 2008 ni bistveno spremenila. Slovenska konkurenčna 
igralniška ponudba na območju slovensko–italijanske meje, ki je orientirana predvsem na področje 
Trsta, obsega okoli 1200 igralnih avtomatov. Na področju Umaga, od slovensko-hrvaške meje do 
Umaga, je na Hrvaškem v ponudbi okoli 500 igralnih avtomatov. 
 
Družbi Hit Šentilj je v letu 2008 predstavljala največjo konkurenco na ciljnem trgu avstrijske 
Štajerske igralnica Graz, ki ima že tradicijo in nudi izreden spekter prireditev, predvsem za »visoko 
družbo«. Igralnica vse bolj opušča kodeks oblačenja, še vedno pa je obvezen sako. Po informacijah 
gospodarske zbornice Avstrijska Štajerska je na tem območju okrog 400 tako imenovanih 
Wettcaffes in približno 2.300 barov in gostiln, ki imajo igralne avtomate (skupaj okrog 6.000 
igralnih avtomatov). Po spremembi zakonodaje naj bi se vrata večine teh manjših igralnih salonov 
v naslednjih treh letih zaprla. Konkurenca v Mariboru je bila igralnica Maribor, ki je zelo slabo 
poslovala ter Igralni salon Joker, ki je v zadnjih letih izredno uspešen in temelji izključno na 
domačih gostih. 
 

 

 

4 POLITIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
 

Skupina Hit razume odnos do okolja, v katerem deluje, kot eno izmed ključnih poslovnih funkcij, ki 
je nujna za uspešen in dolgoročen trajnostni razvoj njene storitvene dejavnosti. Družba Hit je 
namreč zaradi narave svoje dejavnosti pomemben sooblikovalec lokalnega okolja in pogojev za 
bivanje prebivalcev posameznega območja. Kljub gospodarski in finančni krizi, ki sta močno znižali 
prihodke družbe, se dolgoročno odnos do tega področja ne bo spreminjal, v času nujnih 
racionalizacij pa bo seveda tudi skupina Hit v določeni meri omejila nekatere izdatke, predvsem 
večja sponzorstva in donacije. 
 
Politika družbene odgovornosti skupine Hit obsega štiri velika področja: 
 

1. družbeno odgovoren razvoj dejavnosti, ki vključuje razvoj igralniško-zabaviščne 
dejavnosti ob upoštevanju standardov, ki minimizirajo morebitne negativne 
vplive poslovanja; vsaka gospodarska dejavnost namreč ob pozitivnih gospodarskih in 
razvojnih vplivih s seboj prinaša določene potencialne negativne učinke, ki se v industrijski 
proizvodnji lahko odražajo v fizičnem in ekološkem obremenjevanju okolja ter pokrajine, v 
storitvenih dejavnostih pa ti fizični negativni vplivi niso tako izpostavljeni, še posebej če se 
gospodarski subjekti kot je Hit držijo načela trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki 
predvideva ustrezno umestitev različnih objektov v prostor. Zaradi narave igralniško-
zabaviščne dejavnosti pa se lahko pojavljajo nekateri družbeno-socialni vplivi, ki jih 
skupina Hit aktivno omejuje z neprestanim nadgrajevanjem sistema preprečevanja t. i. 
pretiranega igranja posameznikov. Družba Hit že leta razvija sistem samoprepovedi in 
prepovedi, ki omogoča, da problematične igralce, ki zaradi različnih razlogov nimajo vedno 
nadzora nad svojim vedenjem, izloči iz svojih kapacitet in tako prepreči poglabljanje 
problemov teh posameznikov. Skupina Hit je že v letu 2007 izdala tudi posebno brošuro z 
naslovom »Napotki za varno in zabavno igranje«, ki je na voljo vsem gostom v igralniško-
zabaviščnih centrih družbe ter skupine Hit. S to brošuro lahko gostje prepoznajo prve 
znake nekontroliranega igranja, ki ne predstavlja več samo sproščene zabave, poleg tega 
so jim na voljo kontakti (telefonske številke, e-naslovi) strokovnih institucij, kjer lahko 
poiščejo pomoč. Zaradi vsakodnevnega razvoja opisanega preventivnega sistema v skupini 
Hit potekajo neprestana izobraževanja zaposlenih, ki se izobražujejo za pomoč gostom. 

 
2. aktivno sponzorsko in donatorsko politiko na področjih, kjer so prisotne turistične 

kapacitete skupine Hit; na področju sponzorske in donatorske politike je skupina Hit 
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eden najbolj aktivnih gospodarskih subjektov v Sloveniji in v državah, kjer ima svoje 
odvisne družbe oziroma kapacitete, pri čemer pri odločitvah za posamezne projekte 
prevladuje lokalni kriterij, kar pomeni, da primarno spodbuja projekte v okoljih in regijah, 
kjer so prisotni objekti skupine, razen v primerih, ko gre za projekte širšega nacionalnega 
pomena oziroma za projekte, ki nadpovprečno povečujejo prepoznavnost skupine Hit in 
njenih znamk. Zaradi gospodarske krize, ki je močno vplivala na prihodke, bo ta dejavnost 
v naslednjem letu ali dveh sicer omejena, vendar ciklična gospodarska gibanja ne vplivajo 
na dolgoročno usmeritev skupine Hit. Pri sponzorski politiki je potrebno poudariti aktivni 
pristop k sponzorskim projektom, kjer se skupina Hit trudi projekte sooblikovati in 
soorganizirati in ne samo sodelovati s promocijsko prisotnostjo. Aktivni pristop posredno 
pomeni tudi maksimiziranje promocijskih učinkov oziroma pojavnosti korporativne ali 
storitvenih znamk skupine Hit. Največ sponzorskih sredstev, kar 80 odstotkov, skupina Hit 
nameni za razvoj športa in z njim povezanih društev, predvsem pa pri teh aktivnostih 
poudarja podporo mladi populaciji. Pri tem gotovo izstopa podpora Društvu mladi 
nogometaš v Novi Gorici, ki predstavlja temelj za kakovosten razvoj nogometa v Novi 
Gorici. Med številnimi večjimi sponzorskimi projekti je zato kot prvega potrebno omeniti 
večkratnega državnega nogometnega prvaka, nogometni klub Hit Gorica, sledijo številni 
drugi, nič manj pomembni klubi, ženski odbojkarski klub Hit Gorica, kolesarski klub Hit 
Gorica, košarkaški klub, namiznoteniški klub, šahovski klub,… Družba Hit že dolga leta 
aktivno podpira razvoj sodobnega kajakaškega centra v Solkanu, legendarne skoke z 
mostu v Kanalu ob Soči in Kobaridu, hokejski klub Jesenice, FIS tekme za Pokal Vitranc in 
Zlato Lisico. Družba je ponosna, da je glavni osebni sponzor najboljšega slovenskega 
smučarja zadnjih let, Andreja Jermana, podprla je tudi številne mlade smučarje, med 
drugim Ilko Štuhec in Matica Skubeta, ki sta v letu 2007 postala svetovna mladinska 
prvaka. V Črni gori, kjer je skupina prisotna z resortom Maestral, ki je eden 
najatraktivnejših centrov zabave in dobrega počutja na južnem Jadranu, že leta sponzorira 
ženski rokometni klub Budučnost, ki je eden najuspešnejših črnogorskih klubov. Poleg 
športnih sponzorstev skupina precej energije vlaga v podporo kulturnim društvom in 
aktivnostim, omeniti je potrebno predvsem dolgoletno organizacijo kulturno-razstavnega 
centra Paviljon v upravni stavbi družbe Hit v Novi Gorici. Ob vsem navedenem se vključuje 
tudi v različne donatorske projekte s socialnega področja, sodeluje pri različnih donacijah 
zdravstvenim institucijam in pri donacijah ob naravnih nesrečah. Družba Hit že leta 
pomaga pri izvedbi otroških olimpijskih iger, ki jih društvo Sonček vsako leto izvede v Novi 
Gorici. 

 
3. podpora širšim družbenim projektom, ki presegajo sponzorstva, in z 

vključevanjem v projekte, ki začasno ali dolgoročno sooblikujejo življenjske 
pogoje določenega lokalnega okolja; skupina Hit se poleg klasičnih sponzorstev loteva 
tudi projektov, ki dolgoročno sooblikujejo razvoj posamezne lokalne skupnosti, v Novi 
Gorici aktivno podpira razvoj izobraževalnih ustanov, predvsem Visokošolsko in 
raziskovalno središče Primorske, Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici in Fakulteto za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici. S takšno podporo želi družba Hit čim večje število 
mladih obdržati na Goriškem in preprečiti beg možganov v večja mesta in središča. Poleg 
navedenega družba aktivno sooblikuje dnevni utrip krajev, kjer je prisotna. V Novi Gorici 
redno podpira projekte silvestrovanj na prostem, praznovanj različnih praznikov, ob katerih 
praviloma organizira zabavne prireditve, v Kranjski Gori pa je družba Hit s prireditvami kot 
so Ski Legends Hit Challenge (tekma legend, kjer družba sodeluje s Hitovim ambasadorjem 
športa Juretom Koširjem) in X-plozija zabave (prireditev, ki spremlja tekme svetovnega 
pokala za Pokal Vitranc) pomembno prispevala k atraktivnosti in razvoju turistične 
destinacije Kranjska Gora. 

 
4. ustvarjanje spodbudnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene; družba Hit 

visoki socialni varnosti, ki jo primarno predstavljajo dohodki zaposlenih (povprečna plača 
zaposlenega v družbi je namreč skoraj dvakratnik povprečja v Republiki Sloveniji), 
namenja veliko pozornost, saj lahko le ustvarjalno in zdravo okolje pripomore k dobrim 
poslovnim rezultatom. Poleg te osnovne socialne varnosti družba zaposlenim redno 
izplačuje dodatne dohodke, kot so regresi in božičnice, saj se zaveda, da breme tekočih  
globalnih gospodarskih problemov ne more prevaliti samo na zaposlene. Poleg navedenega 
družba vsem zaposlenim zagotavlja redne zdravniške preglede in plačuje dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 

 
Ob vsem navedenem bo družba v prihodnje veliko pozornosti namenila tudi varčevanju z 
energijo vseh vrst in konceptu trajnostnega razvoja, tako na področju oblikovanja in 
gradnje turističnih objektov, kot na področju uporabe ekološko sprejemljivih in obnovljivih 
materialov.  
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5  SKUPINA HIT 
 
5.1 SESTAVA SKUPINE HIT 
 
Družba Hit d.d. je na dan 31.12.2008 in 2007 končna obvladujoča družba, ki sestavlja 
konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini.  
 
Na dan 31.12.2008 
 
− je družba Hit d.d. obvladovala naslednje družbe: Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora, Casino 

Kobarid d.d., Kobarid, ICIT d.d., Šempeter pri Gorici, Hit Šentilj d.d., Šentilj, Hit Bovec d.o.o., 
Bovec, Hit Larix d.d. (Oniks d.d.), Kranjska Gora, Hit Montenegro d.o.o. Pržno-Budva, Črna 
gora, Hit Interactive N.V., Curacao, Nizozemski Antili, Hit International d.o.o., Beograd, Srbija, 
Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina ter Casino Kristal Umag d.o.o., Umag, 
Hrvaška. 

− je imela družba Hit d.d. pomemben vpliv v teh družbah, ki se štejejo za pridružene družbe: 
Daimond trgovina in zastopanje d.d., Šempeter pri Gorici, Grad d.o.o., Dobrovo, ATC Kanin 
Bovec d.o.o., Bovec in Casino Ljubljana d.d., Ljubljana. 

 
 
Na dan 31.12.2007 
 
− je družba Hit d.d. obvladovala naslednje družbe: Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora, Hit 

Montenegro d.o.o., Pržno-Budva, Črna gora, Casino Kobarid d.d., Kobarid, Hit Interactive N.V., 
Curacao, Nizozemski Antili, Hit International d.o.o., Beograd, Srbija, ICIT d.o.o., Šempeter pri 
Gorici, Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina, Hit Bovec d.o.o., Bovec, Hit 
Šentilj d.d., Šentilj in Casino Kristal Umag d.o.o., Umag, Hrvaška; 

− je imela družba Hit d.d. pomemben vpliv v teh družbah, ki se štejejo za pridružene družbe: 
Daimond trgovina in zastopanje d.d., Šempeter pri Gorici, Grad d.o.o., Dobrovo in ATC Kanin 
Bovec d.o.o., Bovec. 

 

Povezane družbe v skupini Hit
Neposreden 
delež v 
kapitalu

Neposreden in 
posreden 
delež v 

glasovalnih 
pravicah 

Neposreden 
delež v 
kapitalu

Neposreden in 
posreden 
delež v 

glasovalnih 
pravicah 

Družbe v skupini

Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora 62,0% 94,3% 62,0% 94,3%

Hit Montenegro d.o.o., Pržno - Budva, Črna gora 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Casino Kobarid d.d., Kobarid 60,0% 100,0% 60,0% 100,0%

Hit Interactive N.V., Curacao, Nizozemski Antili 100,0% 100,0% 76,0% 76,0%

Hit International d.o.o., Beograd 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%

ICIT d.d., Šempeter pri Gorici 60,0% 100,0% 60,0% 60,0%

Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, BIH 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

Hit Bovec d.o.o., Bovec 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hit Šentilj d.d., Šentilj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casino Kristal Umag d.o.o., Hrvaška 51,0% 51,0% 51,0% 51,0%

Hit Larix d.d., Kranjska Gora 75,3% 75,9%

Pridružene družbe

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici 37,5% 37,5% 37,5% 37,5%

Grad gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

ATC Kanin Bovec d.o.o., Bovec 27,7% 27,7% 45,3% 45,3%

Casino Ljubljana d.d., Ljubljana 23,9% 25,0%

Na dan 31.12.2008 Na dan 31.12.2007

 
Tabela 1: Sestava skupine Hit na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 
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Skupina Hit na dan 31.12.2008

Hit d.d., Nova Gorica

Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora Casino Kobarid d.d., Kobarid Hit Bovec d.o.o., Bovec Hit Šentilj d.d., Šentilj ICIT d.d., Šempeter pri Gorici

direkten delež 62,0% direkten delež 60,0% direkten delež 100,0% direkten delež 100,0% direkten delež 60,0%

upravljalski delež 94,3% upravljalski delež 100,0% upravljalski delež 100,0%

Hit Montenegro d.o.o., Pržno Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo Hit Interactive N.V., Curacao Hit International d.o.o., Beograd Casino Kristal Umag d.o.o., Hrvaška

direkten delež 75,0% direkten delež 66,7% direkten delež 100,0% direkten delež 90,0% direkten delež 51,0%

Hit Larix d.d., Kranjska Gora

direkten delež 75,3%

upravljalski delež 75,9%

Grad d.o.o., Dobrovo Daimond d.d., Šempeter pri Gorici ATC Kanin Bovec d.o.o., Bovec Casino Ljubljana d.d., Ljubljana

direkten delež 45,0% direkten delež 37,5% direkten delež 27,7% direkten delež 23,9%

odvisne družbe

pridružene družbe

 
 Slika 1: Sestava skupine Hit na dan 31.12.2008. 
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5.2 OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI HIT d.d. NOVA GORICA 
 
5.2.1 Ustanovitev  

 
Ustanovitev družbe HIT d.o.o. je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod 
številko registrskega vložka 1/00224/00, dne 09.10.1990.  
 
Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica je pravna naslednica družbe HIT, hoteli, 
igralnice, turizem, d.o.o., Nova Gorica, ki se je lastninsko preoblikovala v delniško družbo z vpisom 
v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom Srg 98/00076 dne 09.02.1998. 
 
Lastninsko preoblikovanje je bilo opravljeno na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala 
pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS št. 40/97 - 
odslej ZLPPOD). Družba HIT d.o.o. je z otvoritveno bilanco na dan 18.06.1994, izdelano po določilih 
ZLPPOD, ugotovila nominalno vrednost osnovnega kapitala v višini 6.788.634.000 SIT 
(28.328.467,70 EUR). Družba HIT d.d. je izdala dva razreda delnic, in sicer: 4.073.180 navadnih, 
omejeno prenosljivih delnic, ki predstavljajo 60% osnovnega kapitala in 2.715.454 participativnih, 
prednostnih, prosto prenosljivih delnic, ki predstavljajo 40% osnovnega kapitala. Nominalna 
vrednost delnic, ki so bile predmet lastninjenja, je znašala 1.000 SIT (4,17 EUR). 
 
Glede na to, da delnice družbe Hit niso uvrščene na organizirani trg v Republiki Sloveniji, družba ni 
zavezana k uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb. Kljub temu pa pri svojem 
poslovanju v večji meri sledi določbam kodeksa. 
 
 
Ostali pomembnejši podatki o družbi, vpisani tudi v sodni register so: 
 
Firma:   HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica 
Skrajšana firma: HIT d.d. Nova Gorica 
Sedež:   5000 Nova Gorica, Delpinova 7 a 
Matična številka: 5232058 
Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR 
Ustanovitelji:  Republika Slovenija. Vstop:02.09.1997. Vložek: 28.328.467,70 EUR 
 
Zastopniki:  

Mag. Niko Trošt, predsednik uprave, datum pooblastila: 21.3.2006, 
Jana Grbec, članica uprave, datum pooblastila: 21.3.2006, datum prenehanja pooblastila: 22.2.2008, 
Marjan Zahar, član uprave, datum pooblastila: 13.6.2006, 
Nevenka Črnko, članica uprave, datum pooblastila: 1.10.2007, datum prenehanja pooblastila: 6.3.2009, 
Matija Blažič, član uprave, datum pooblastila: 10.3.2008, datum prenehanja pooblastila: 30.9.2008, 
Srdan Tovornik, prokurist, datum pooblastila: 14.10.1993. 

 
Člani nadzornega sveta:  

Viktor Baraga, predsednik,  z mandatom od 21.02.2006, datum prenehanja: 24.03.2009, 

Alojz Durn, namestnik, z mandatom od 26.01.2006, datum prenehanja: 5.03.2009, 

Rajko Harej, z mandatom od 21.02.2006, datum prenehanja: 24.03.2009, 

Mirko Brulc, z mandatom od 16.03.2007, datum prenehanja: 24.03.2009, 

Marijan Stojko,                              z mandatom od 22.02.2006, 

Marko Slivnik, z mandatom od 22.06.2006, 

Tomo Malnarič,      z mandatom od 05.03.2009, 

Marko Jaklič, predsednik,                  z mandatom od 25.03.2009, 

Andrej Miška, namestnik,                  z mandatom od 25.03.2009, 

Irena Uršič,                                      z mandatom od 25.03.2009. 
 

 
Revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31.12.2008, je 
opravila revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana, ki je o teh računovodskih izkazih na 
dan 21.4.2009 izrazila mnenje brez pridržka. 
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5.2.2 Kapital in lastniški sestav 

 
Osnovni kapital družbe (6.788.634 tisoč SIT) je bil ugotovljen na podlagi otvoritvene bilance na 
dan 18.06.1994, kot je prej pojasnjeno. Dne 6.3.2007 je družba skladno s prehodom na EUR v 
sodni register vpisala spremembo osnovnega kapitala v EUR v znesku 28.328.467,70 EUR. 
Razdeljen je na 6.788.634 delnic, od tega: 
− 4.073.180 navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, kar predstavlja 60% vrednosti 

celotnega osnovnega kapitala družbe; 
− 2.715.454 neglasovalnih, participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, kar 

predstavlja 40% vrednosti celotnega osnovnega kapitala družbe. 
 
Preglednica lastniškega ustroja družbe: 
 

           Na dan 31.12.2008 in 2007 
Naziv delničarja št. lotov delež

Slovenska odškodninska družba d.d. 1.357.727 20,00%
Kapitalska družba d.d.  1.357.727 20,00%
Mestna občina Nova Gorica 1.022.614 15,06%
Občina Šempeter Vrtojba 183.726 2,71%
Občina Kranjska Gora 131.699 1,94%
Občina Rogaška Slatina 11.541 0,17%
Občina Novo mesto 8.146 0,12%

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00%
 
Razne pravne osebe 2.715.454 40,00%

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00%

Skupaj vse delnice 6.788.634 100,00%
Tabela 2: Lastniški ustroj družbe Hit d.d. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
Vse delnice so v celoti plačane.   
 
Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom: 
− pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, 
− pravico do dela dobička (dividende), 
− pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 
 
Prenos navadnih delnic je možen s predhodnim soglasjem Ministra za finance RS v skladu s 56. 
členom ZIS-UPB1 (Ur.l. RS 134/03), veljavno izvršen pa je z vpisom v delniško knjigo družbe, ki jo 
vodi KDD d.d. Ljubljana v skladu s predpisi o nematerializiranih vrednostnih papirjih. 
 
Participativne prednostne delnice so brez pravice do upravljanja. Njihovim imetnikom zagotavljajo 
poleg pravice do dela dobička (dividende po sklepu skupščine) in pravice do ustreznega dela 
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, še fiksno dividendo v višini 1% 
knjigovodske vrednosti delnice. Prednostne delnice so prosto prenosljive. 
 
 
 
5.2.3 Organi družbe 

 
Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Organ upravljanja je uprava, ki jo sestavljajo 
predsednik in trije člani, eden izmed njih je delavski direktor. Predsednika in člane uprave, razen 
delavskega direktorja, imenuje in razrešuje nadzorni svet.  
 
Nadzorni svet šteje šest članov, med katerimi sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki ju 
izvoli svet delavcev, enega člana pa imenuje Vlada RS. Ostale člane izvoli skupščina delničarjev. 
 
Predsednik nadzornega sveta v letu 2008 je bil Viktor Baraga. 
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5.2.4 Dejavnosti, koncesije in koncesijske dajatve 

 
Pomembnejše dejavnosti družbe so: 
− prirejanje posebnih iger na srečo, 
− dejavnost hotelov in podobnih obratov, 
− dejavnost restavracij in gostiln, 
− dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, slaščičarn, kavarn, menz, točenje pijač in 

drugih gostinskih obratov, 
− dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s turizmom povezane dejavnosti,  
− dejavnost prirejanja razstav, sejmov in kongresov, 
− dejavnost obratovanja športnih objektov, 
− druge razvedrilne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev,  
− dejavnost trgovin. 
 
V skladu z določbami Zakona o igrah na srečo UPB 1 (Uradni list RS 134/03, odslej Zakon o igrah 
na srečo) se igre na srečo lahko prirejajo le na podlagi koncesije oziroma dovoljenj pristojnega 
organa. V skladu s predpisi je družba pridobila pet koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnicah in sklenila koncesijske pogodbe za čas od 1.7.1999 do 30.6.2004. Po preteku 
koncesijskih pogodb je Vlada RS s sklepom z dne 24.6.2004 podaljšala podeljene koncesije za pet 
igralnic in podeljene koncesije veljajo do 30.6.2009, in sicer za igralnice: 
− Casino Park, Nova Gorica, 
− Casino Perla, Nova Gorica,  
− Casino Korona, Kranjska Gora,  
− Casino Kastel, Otočec ob Krki,  
− Casino Fontana, Rogaška Slatina. 
 
Poleg naštetih koncesij je družba pridobila še koncesiji za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnem salonu Casino Dama v Gornji Radgoni in igralnem salonu Casino Drive-in v Vrtojbi, obe z 
veljavnostjo do 5.12.2010. 
 
Vlada RS je na seji dne 20.11.2008 odvzela koncesiji za prirejanje iger na srečo v Casino Kastel in 
igralnem salonu Casino Dama, ker je koncesionar Hit d.d. Nova Gorica v omenjeni igralnici in 
igralnem salonu prenehal prirejati posebne igre na srečo z dnem 1.7.2008. 
 
Za dodeljene koncesije mora družba, kot koncesionar obračunavati in plačevati predpisano 
koncesijsko dajatev, podrobneje predpisano v Zakonu o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 
57/99) in v Zakonu o igrah na srečo. Koncesijska dajatev se plačuje ločeno, za vsako dobljeno 
koncesijo. Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri 
posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter prihodek od iger, 
ki jih igrajo igralci drug proti drugemu. V letu 2008 je družba obračunavala in plačevala koncesijsko 
dajatev pri vseh posebnih igrah na srečo, razen pri igrah na igralnih avtomatih, po enotni stopnji 
5% od osnove; pri igrah na igralnih avtomatih v igralnicah po progresivni lestvici, pri igrah na 
igralnih avtomatih v igralnih salonih pa fiksno po stopnji 20%.  
 
 
5.3 OSNOVNI PODATKI ODVISNIH DRUŽB V SKUPINI HIT na dan 31.12.2008 
 
 
5.3.1 Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora  

 
Družba: Hit Alpinea, Družba za turizem, d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora 
 
Dne 14.7.2005 je bila v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju vpisana pripojitev družbe 
Kompas Hoteli d.d. družbi HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d in sprememba imena iz HTP Gorenjka 
Kranjska Gora d.d. v Hit Alpinea, Družba za turizem, d.d. Pravna kontinuiteta družbe se odraža 
skozi ohranitev številke vložka in SRG. Osnovna dejavnost odvisne družbe je hotelsko turistična 
dejavnost.  
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Aleš Topolšek  
 
 
 
 



                                                                                        Konsolidirano letno poročilo 2008                                                                                       
 

 14 

ČLANI NADZORNEGA SVETA:  
− Jana Grbec – predsednica do 1.7.2008 
− Niko Trošt – predsednik od 1.7.2008 
− Franci Križan – član  
− Jože Fele – predstavnik delavcev od 4.3.2008 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE  

− Osnovni kapital: 17.681.488,90 EUR – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
− Število vseh delnic: 4.237.192 
 

 Na dan 31.12.2008 Na dan 31.12.2007 

Naziv delničarja Število 
delnic 

% delnic / 
osn. kap. 

Število 
delnic 

% delnic / 
osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica 2.626.728 61,99 2.626.728 61,99 

Gorenjska Banka d.d., Kranj 933.617 22,03 933.617 22,03 

Petrol d.d., Ljubljana 454.875 10,74 454.875 10,74 

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici   51.225 1,21 

D.S.U. d.o.o., Ljubljana   46.554 1,10 

Marija Koman   27.958 0,66 

CBH d.o.o., Celje 51.225 1,21   

GBD d.d., Kranj 28.517 0,67   

Intereuropa d.d., Koper  8.163 0,19 8.163 0,19 

Panvita MIR d.d., Gornja Radgona 5.508 0,13 5.508 0,13 

Stanislav Pem 2.758 0,07 2.758 0,07 

Anže Svetina 1.843 0,04 2.643 0,06 

Božidar Resman 1.527 0,03   

Druge pravne in fizične osebe 122.431 2,90 77.163 1,82 

Skupaj 4.237.192 100,00 4.237.192 100,00 

Tabela 3: Lastniški ustroj družbe Hit Alpinea d.d., Kranjska Gora na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
Dne 9.11.2007 je družba zaradi prehoda na EUR v skladu z ZGD vpisala spremembo osnovnega 
kapitala v sodni register v višini 17.681.488,90 EUR, ki je razdeljen na: 

- 3.870.638 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic; 
- 46.554 navadnih kosovnih, ki do zaključka denacionalizacijskega postopka s pravnomočno 

odločbo niso prenosljive; 
- 320.000 imenskih, kosovnih, prosto prenosljivih, kumulativnih in participativnih 

prednostnih delnic, s prednostno pravico do zajamčenega letnega donosa. 
 
 
 
5.3.2 Hit Montenegro d.o.o., Črna gora 

 
Družba: Hit Montenegro, Hoteli, casina, turizam d.o.o., Pržno – Budva 
 
Odvisna družba Hit Montenegro d.o.o., Črna gora je hčerinska družba, ustanovljena za nedoločen 
čas na podlagi pogodbe o ustanovitvi in statuta, ki sta ju dne 30.11.2001 sprejela ustanovitelja: Hit 
d.d., Nova Gorica in Daimond d.d., Šempeter pri Gorici. Ustanovitev družbe je bila vpisana v sodni 
register v Podgorici, Črna gora dne 13.12.2001 pod št. Fi. br. 3446/01.  
 
Osnovni kapital družbe je ob ustanovitvi znašal 135.000 USD in je bil v višini 50% vplačan ob 
ustanovitvi, preostalih 50% pa v letu 2002. Pri tem je  
− družba Hit d.d. vpisala in vplačala 68.850 USD osnovnega kapitala (51%), 
− družba Daimond d.d. je vpisala in vplačala 66.150 USD osnovnega kapitala (49%). 
 
Odbor direktorjev družbe Hit Montenegro d.o.o. je 7.10.2003 sprejel sklep o povečanju kapitala 
oziroma dokapitalizaciji družbe s strani ustanoviteljev v višini 7.788.760,00 EUR, družbenik Hit d.d. 
5.878.760,00 EUR, družbenik Daimond d.d. pa 1.910.000,00 EUR. Dokapitalizacija v višini 
7.788.760,00 EUR predstavlja odobreni kapital, vplačila so se izvajala postopoma, in sicer v letu 
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2003 ter do aprila 2004. Po končani dokapitalizaciji je razmerje med družbenikoma 75,01% - Hit 
d.d. in 24,99% - Daimond d.d. 
 
Osnovna dejavnost družbe je gostinstvo in hotelirstvo ter prirejanje iger na srečo. Poleg osnovne 
dejavnosti je družba registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine na malo, dejavnosti v zvezi s 
poslovanjem nepremičnin in druge dejavnosti v skladu z registracijo družbe. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Vasja Mihelj 
 

ČLANI ODBORA DIREKTORJEV:  
− Niko Trošt – predsednik 
− Darjo Bon – član do 15.3.2008 
− Matija Blažič – član od 15.3.2008 do 8.10.2008 
− Srdan Tovornik – član od 8.10.2008 
− Dragan Valenčič - član 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE:  

− Osnovni kapital: 7.940.400 EUR – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 

  
 Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja % osn. kap.          EUR 

Hit d.d., Nova Gorica  75,01 5.956.096 

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici 24,99 1.984.304 

Skupaj 100,00 7.940.400 

Tabela 4: Lastniški ustroj družbe Hit Montenegro d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 
 

Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
 
 
5.3.3 Casino Kobarid d.d., Kobarid  

 
Družba: Casino Kobarid, igre na srečo in gostinstvo d.d., Staro selo 60a, 5222 Kobarid 
 
Odvisna družba Casino Kobarid d.d., Kobarid je hčerinska družba, ustanovljena za nedoločen čas na 
podlagi statuta, ki sta ga dne 10.2.2003 sprejela ustanovitelja: Hit d.d. in Alpkomerc d.d., Tolmin. 
Glavna dejavnost družbe je opravljanje posebnih iger na srečo. Družba Casino Kobarid d.d je bila 
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 11.4.2003 pod št. vložka 1/04317/00. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Srdan Tovornik – predsednik, zaposlen v družbi do 4.5.2008 
− Matej Paradiž – član od 24.6.2008  
− Teodor Štrukelj – član do 25.4.2008 

 
ČLANI NADZORNEGA SVETA:  

− Žarko Dragoljević – predsednik    
− Marjan Zahar – član  
− Alojz Durn – član  
 

LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 
− Osnovni kapital: 4.587.000,00 EUR - v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
− Število vseh delnic: 1.100.000 
− Nominalni znesek ene delnice: 4,17 EUR 
 

 Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja Število delnic % delnic / 
osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica 660.000 60,00 

PV Naložbe d.o.o., Ljubljana 440.000 40,00 

Skupaj 1.100.000 100,00 

Tabela 5: Lastniški ustroj družbe Casino Kobarid d.d. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 
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Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
Dne 9.8.2007 je družba zaradi prehoda na EUR v skladu z ZGD vpisala spremembo osnovnega 
kapitala v sodni register v višini 4.587.000 EUR. Osnovni kapital je razdeljen na 1.100.000 
kosovnih delnic dveh razredov: 660.000 navadnih, imenskih, vinkuliranih, kosovnih delnic, kar 
predstavlja 60% osnovnega kapitala, ter 440.000 imenskih, prednostnih, participativnih, kosovnih, 
prosto prenosljivih delnic, kar predstavlja 40% osnovnega kapitala. 

 
 
 
5.3.4 Hit Interactive N.V. Curacao, Netherlands Antilles  

 
Družba: Hit Interactive N.V., Emancipatie Boulevard 31, P. O. box 6052, Curaçao, Netherlands 
Antilles 
 
Odvisna družba Hit Interactive N.V. je hčerinska družba, ki je bila ustanovljena 22.12.2004 za 
nedoločen čas na podlagi akta o ustanovitvi (Deed of Incorporation). Glavna dejavnost družbe je 
opravljanje posebnih iger na srečo. Družbo je po navodilih Hit d.d. ustanovilo podjetje (na dan 
ustanovitve edini družbenik) E-management N.V., ki je vpisalo 100% od 1.000 delnic. Ustanovitev 
družbe Hit Interactive N.V. je bila vpisana v trgovinski register trgovinske in obrtne zbornice 
Curacao pod št. 93681 (0). Dne 5.2.2004 je družba Hit d.d. podpisala pogodbo o nakupu 760 delnic 
družbe Hit Interactive N.V., Curacao, Netherlands Antilles, po nominalni vrednosti 100 USD za 
kupnino 79.040 USD z družbo E-Managment N.V, na podlagi katere je postala 76% lastnik. 
 
V prvi polovici leta 2008 je družba Hit d.d. od ostalih delničarjev odkupila deleže in tako postala 
100% lastnik družbe. Dne 11.12.2008 je bil za družbo sprožen postopek likvidacije. Do izdelave 
letnega poročila se postopek še ni zaključil. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− E-management N.V. 
 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 100.000 USD 
− Število vseh delnic: 1.000 
− Nominalni znesek ene delnice: 100 USD 
 
 

 Na dan 31.12.2008  Na dan 31.12.2007  

Naziv delničarja Število  
delnic 

% delež v 
osn.kap 

Število  
delnic 

% delež v 
osn.kap 

Hit d.d., Nova Gorica  1.000 100,0 760 76,0 

Atkinson Global   120 12,0 

Zvonko Steiner   120 12,0 

Skupaj 1.000 100,0 1.000 100,0 

 Tabela 6: Lastniški ustroj družbe Hit Interactive N.V. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
 
 
5.3.5 Hit International d.o.o., Beograd  

 
Družba: Hit International, društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam d.o.o., 
Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68, RS 11070 Novi Beograd, Srbija 
Odvisna družba Hit International d.o.o., Beograd je hčerinska družba, ustanovljena za nedoločen 
čas na podlagi Ugovora o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošču, ki sta jo dne 
4.11.2005 podpisala ustanovitelja: Hit d.d., Nova Gorica, in Beopublikum, brokerska kuča a.d., 
Beograd. Družba Hit International d.o.o. je bila vpisana v register gospodarskih subjektov v 
Beogradu, 9.11.2005 pod številko 96528/2005. Dne 22.12.2006 je družba pridobila koncesijo za 
prirejanje iger na srečo za dobo desetih let. 
 
Osnovni kapital družbe je ob ustanovitvi znašal 1 mio EUR in je bil razdeljen na dva poslovna 
deleža: delež družbe Hit d.d. 900.000 EUR oziroma v razmerju z njegovo vrednostjo v osnovnem 
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kapitalu družbe 90% ter delež družbe Beopublikum a.d. 100.000 EUR oziroma v razmerju z 
njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu družbe 10%. 
 
Skupščina družbe je dne 23.2.2007 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala na 
1.500.000,00 EUR, ki je bil vpisan v register 5.3.2007. Dne 20.9.2007 je skupščina družbe sprejela 
sklep o ponovnem povečanju osnovnega kapitala na 4.000.000,00 EUR, ki je bil vpisan v register 
8.11.2007. Deleži po obeh izvedenih dokapitalizacijah ostajajo nespremenjeni. 
 
Osnovna dejavnost družbe je prirejanje iger na srečo. Družba še ni pričela s poslovanjem. Igralnica 
naj bi bila zgrajena do 31.12.2010. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE: 

− Matjaž Kompara 
 
ČLANI NADZORNEGA SVETA:  

− družba nima nadzornega sveta, to vlogo vrši skupščina, katere predsednik je mag. Niko Trošt, član pa 
Milan Miličević 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE 

− Osnovni kapital:  4.000.000 EUR,  v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
 

  Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja v EUR v RSD delež 

Hit d.d., Nova Gorica 3.600.000 292.508.010 90,0% 

Beopublikum d.d., Beograd 400.000 31.945.985 10,0% 

Skupaj 4.000.000 324.453.995 100,0% 

Tabela 7: Lastniški ustroj družbe Hit International d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 
 

Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
 
 
5.3.6 ICIT  d.d., Šempeter pri Gorici  

 
Družba: ICIT, Inovacijski center igralniških tehnologij d.d., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici 
 
Odvisna družba ICIT d.o.o., Šempeter pri Gorici, hčerinska družba, je bila ustanovljena za 
nedoločen čas na podlagi družbene pogodbe, ki sta jo dne 26.1.2005 podpisala ustanovitelja: Hit 
d.d. in Daimond d.d. Glavna dejavnost družbe je proizvodnja produktov za igralnice. Družba ICIT 
d.o.o. je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 22.2.2005 pod št. vložka 
1/04561/00. 
 
Oktobra 2008 se je družba preoblikovala v delniško družbo. Osnovni kapital družbe znaša 
5.424.803,99 EUR. Poslovni deleži dosedanjih družbenikov so se spremenili v kosovne delnice dveh 
razredov. Družba Hit d.d. razpolaga s 3.254.882 navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, 
razreda 1, kar predstavlja 60% osnovnega kapitala. Družba Daimond d.d. pa z 2.169.922 
imenskih, prednostnih, participativnih, neglasovalnih kosovnih, prosto prenosljivih delnic, razreda 
2, kar predstavlja 40% osnovnega kapitala. 
 
Na dan 31.12.2008 družba ICIT d.d. obvladuje družbo Gamic International B.V. s 100% deležem v 
kapitalu, ki je bila ustanovljena 19.4.2006. 
 
Družba ne izdeluje konsolidiranih računovodskih izkazov, ker je imela podrejena družba Gamic 
Int.B.V., Amsterdam omejen obseg dejavnosti in vrednost njenega poslovanja ne predstavlja 
bistvene vrednosti za poslovanje matične družbe ICIT d.d. Decembra 2007 je bil sprožen postopek 
za likvidacijo podrejene družbe. V letu 2008 se likvidacija še ni zaključila. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Silvan Križman – predsednik 
− Matej Paradiž – član od 3.10.2008 
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ČLANI NADZORNEGA SVETA:  
− Srdan Tovornik – predsednik od 3.10.2008 
− Dragan Valenčič – član od 3.10.2008 
− Bogdan Soban – član od 3.10.2008 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 5.424.803,99 EUR, v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
− Število vseh delnic: 5.424.804  
 
 

     Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja Število delnic % delnic / 
osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica 3.254.882 60,00% 

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici 2.169.922 40,00% 

Skupaj 5.424.804 100,00% 

Tabela 8: Lastniški ustroj družbe ICIT d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
 

 
5.3.7 Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo 

 
Družba: Hit Coloseum, Društvo za ugostiteljstvo i turizam d.o.o., Sarajevo, Terezije bb, KSC 
Skenderija, PP 497, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
 
Odvisna družba Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina, je hčerinska družba, 
ustanovljena za nedoločen čas na podlagi pogodbe o ustanovitvi, ki so jo 18.01.2002 sprejeli 
ustanovitelji: Hit d.d., Daimond d.d. in ONIKS d.d. Ustanovitev družbe je bila vpisana v sodni 
register Kantonalnega suda Sarajevo dne 05.03.2002 pod št. UF/1-235/02. Glavna dejavnost 
družbe je opravljanje posebnih iger na srečo in dejavnost restavracij in barov. Ob ustanovitvi je 
znašal osnovni kapital družbe 180.000,00 BAM. Razdeljen je bil na tri deleže in je bil v celoti 
vplačan v denarju pred vpisom družbe v sodni register:  
− družba Hit d.d. je vplačala 60.000,00 BAM ali 33,34%, 
− družba Daimond d.d. je vplačala 60.000,00 BAM ali 33,33% in 
− družba ONIKS d.d. je vplačala 60.000,00 BAM ali 33,33%. 
 
Osnovni kapital družbe se je v letu 2002 povečal za 825.000 BAM, to je iz 180.000 BAM na 
1.005.000 BAM, na podlagi dogovora družbenikov o spremembi pogodbe o ustanovitvi z dne 
25.04.2002. Po tem dogovoru je vsak izmed družbenikov v letu 2002 vplačal po 275.000 BAM.  
 
Družba je začela z rednim delovanjem - prirejanjem posebnih iger na srečo 18.07.2002. 
 
Dne 7.5.2007 je bila podpisana Pogodba o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Hit 
Coloseum d.o.o. med družbo Oniks d.d., Jesenice in družbo Hit d.d., na osnovi katere, je družba 
Oniks d.d. odprodala poslovni delež družbi Hit d.d. Po sklenjenem prenosu poslovnega vložka je 
poslovni delež družbe Hit d.d. v družbi 66.67% osnovnega kapitala. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Predrag Petrović       
 
ČLANI NADZORNEGA ODBORA:  

− Niko Trošt - predsednik 
− Srdan Tovornik - član 
− Dragan Valenčič - član 

 
LASTNŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 1.005.000 BAM – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
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     Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja % osn. kap. BAM 

Hit d.d., Nova Gorica 66,67 670.000 

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici 33,33 335.000 

Skupaj 100,00 1.005.000 

Tabela 9: Lastniški ustroj družbe Hit Coloseum d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
 
 
5.3.8 Hit Bovec d.o.o., Bovec 

 
Družba: Hit Bovec, hoteli in turizem, d.o.o., Ledina 6, 5230 Bovec 
 
Na osnovi pogodbe o prodaji in odsvojitvi poslovnega deleža, ki je bila podpisana 28.3.2007, je 
družba Hit d.d. odkupila od družbe GPG Naložbe, d.o.o., Ljubljana 100% poslovni delež v nominalni 
vrednosti 8.763,14 EUR v družbi Hoteli Kanin d.o.o., Bovec. Družba Hit d.d. je, kot edini družbenik 
družbe, 28.3.2007 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom v 
višini 3.436.905,36 EUR. Osnovni kapital družbe po dokapitalizaciji znaša 3.445.668,50 EUR. 
Družba Hit Bovec d.o.o. je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod 
številko registrskega vložka 1/04745/00, dne 5.7.2007. Glavna dejavnost družbe je dejavnost 
hotelov in ostalih gostinskih obratov. 

 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Vojko Šuligoj 
− Mojca Kraševec – prokurist 
 

ČLANI NADZORNEGA SVETA: 
− družba nima nadzornega sveta 

 
LASTNŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 3.445.668,50 EUR – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
 

 Na dan 31.12.2008 in 2007  

Naziv delničarja EUR % osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica  3.445.668,50 100,00 

Skupaj 3.445.668,50 100,00 

Tabela 10: Lastniški ustroj družbe Hit Bovec d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
 
 
5.3.9 Hit Šentilj d.d., Šentilj v Slovenskih Goricah 

 
Družba: Hit Šentilj, Prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sadjarska pot 15, 2212 Šentilj v 
Slovenskih Goricah 
 
Družba Hit Šentilj d.d. je bila ustanovljena z vložkom v višini 8.093.817,00 EUR ter vpisana v 
register 19.3.2007 pod št. vložka 1/13330/00. Edini ustanovitelj je družba Hit d.d. Družba je bila 
tekom leta 2007 dokapitalizirana v višini 14.200.000,00 EUR, kar je bilo vpisano v sodni register 
23.1.2008. Po dokapitalizaciji znaša osnovni kapital 22.293.817,00 EUR, ki je razdeljen na 
22.293.817 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime, vsaka z nominalno vrednostjo 1 EUR. 
Družba je pričela s poslovanjem decembra 2007. Njena glavna dejavnost je prirejanje posebnih 
iger na srečo.  
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Gregor Jeza – predsednik 
− Marko Mandič – član do 31.1.2009 
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− Štefan Križnik – član od 1.2.2009 
 

ČLANI NADZORNEGA SVETA: 
− Niko Trošt – predsednik do 30.6.2008 
− Stojan Pliberšek – predsednik od 16.7.2008 
− Žarko Dragoljević – član  
− Veronika Kralj Jaš – član 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 22.293.817,00 EUR – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
− Število vseh delnic: 22.293.817 
− Nominalni znesek ene delnice: 1 EUR 
 

 

 Na dan 31.12.2008  Na dan 31.12.2007  

Naziv delničarja Št. lotov          delež Št. lotov          delež 

Hit d.d., Nova Gorica  22.293.817 100,00 8.093.817 100,00 

Skupaj 22.293.817 100,00 8.093.817 100,00 

Tabela 11: Lastniški ustroj družbe Hit Šentilj d.d. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
 
 
5.3.10   Casino Kristal Umag d.o.o., Hrvaška 

 
Družba: Casino Kristal Umag d.o.o. za ugostiteljstvo, igre na sreću i putnička agencija, Obala 
Josipa Broza Tita 9,  Umag 
 
Dne 15.2.2007 je bil med družbo Hit d.d., Žarkom Ratković, Casino Kristal Umag d.o.o. in Punta 
Internacional d.o.o. podpisan okvirni dogovor o poslovnem sodelovanju in prodaji poslovnega 
deleža v družbi Casino Kristal Umag d.o.o. Družba Hit d.d. je na osnovi te pogodbe 15.3.2007 
plačala 1.097.859 EUR in 14.629.842,12 HRK (Pogodba o asignaciji I v višini 5.438.542,12 HRK za 
delni odkup 32% deleža v družbi Casino Kristal Umag d.o.o. med Žarkom Ratkovićem, družbo Hit 
d.d. in Casino kristal Umag d.o.o., Pogodba o asignaciji II za isti namen in med istimi pogodbenimi 
strankami v višini 4.503.740,00 HRK, doplačilo na osnovi dogovora 1.097.859,00 EUR ter sklep o 
povečanju osnovnega kapitala v višini 4.687.560,00 HRK). S tem je družba Hit d.d. postala 51% 
lastnik družbe Casino Kristal Umag d.o.o. Glavna dejavnost družbe je prirejanje posebnih iger na 
srečo. Družba je odprla igralnico 25.10.2007. Ustanovitev družbe Casino Kristal Umag d.o.o. je bila 
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Reki pod številko registrskega vložka Tt-05/1549-6, 
dne 06.06.2005. 
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  

− Miran Čurin – predsednik od 1.5.2008 
− Žarko Ratković – predsednik do 30.4.2008 
− Žarko Ratković - član od 1.5.2008 
− Tomaž Repinc - član do 30.4.2008 
 

ČLANI NADZORNEGA SVETA: 
− Darjo Bon – predsednik do 11.4.2008 
− Niko Trošt – predsednik od 11.4.2008 
− Andrej Sluga – član do 11.4.2008 
− Srdan Tovornik – član od 17.10.2008 
− Branko Kjurko – član od 17.10.2008 

 
LASTNŠKI USTROJ DRUŽBE: 

− Osnovni kapital: 14.765.300,00 HRK – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
 

     Na dan 31.12.2008 in 2007 

Naziv delničarja HRK % osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica 7.530.303 51,00 

g. Žarko Ratković 7.234.997 49,00 

Skupaj 14.765.300 100,00 

Tabela 12: Lastniški ustroj družbe Casino Kristal Umag d.o.o. na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 
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Lastniški ustroj družbe je glede na 31.12.2007 ostal nespremenjen. 
 
Družba Casino Kristal d.o.o. po hrvaški zakonodaji ni zavezana k reviziji. Kljub temu pa je bil s 
strani zunanjih revizorjev opravljen pregled za leto 2008.  
 
 
 
5.3.11  Hit Larix d.d. (Oniks d.d.), Kranjska Gora 

 
Družba: Hit Larix d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora 
 
Na osnovi Pogodbe o nakupu in prodaji navadnih delnic, ki je bila podpisana 3.7.2008, je družba 
Hit d.d. odkupila od treh delničarjev 88.723 delnic in s tem pridobila 75,3% delež. Osnovni kapital 
družbe znaša 491.779 EUR in je razdeljen na 117.850 navadnih omejeno prenosljivih imenskih 
kosovnih delnic. Družba Oniks d.d. je spremenila firmo v Hit Larix d.d., katera je bila vpisana v 
sodi register 7.1.2009. Glavna dejavnost družbe je prirejanje posebnih iger na srečo.  
 
UPRAVNI ODBOR DRUŽBE:  

− Bogdan Soban – predsednik 
− Tomaž Repinc – namestnik predsednika 
− Ernest Poženel – član (izvršni direktor) 
 

LASTNŠKI USTROJ DRUŽBE: 
− Osnovni kapital: 491.779,00 EUR – v celoti vplačan na dan 31.12.2008. 
− Lastni delež: 0,76% 
− Število vseh delnic: 117.850 
− Nominalni znesek ene delnice: 4,17 EUR 

 
     Na dan 31.12.2008 

Naziv delničarja Št. lotov % osn. kap. 

Hit d.d., Nova Gorica 88.723 75,28 

GBD d.d., Kranj 12.536 10,64 

Razne fizične osebe 15.700 13,32 

Lastni delež 891 0,76 

Skupaj 117.850 100,00 

Tabela 13: Lastniški ustroj družbe Hit Larix d.d. na dan 31.12.2008. 

 
 
5.3.12 Valute poslovanja družb 

 
Družba Hit Coloseum operativno posluje v evrih, vse knjigovodske in računovodske izkaze pa sestavlja v 
konvertibilnih bosanskih markah (BAM). Fiksni tečaj Centralne banke BiH znaša 1,955830 BAM za 1 EUR. 
Družba Kristal Umag posluje v hrvaških kunah (HRK), povprečen tečaj EUR je v letu 2008 znašal 1 
EUR je 7,2239 HRK, tečaj na 31. december 2008 pa 1 EUR je 7,3555 HRK. Družba Hit 
International, Beograd posluje v valuti srbski dinar (RSD), povprečen tečaj EUR je v letu 2008 
znašal 1 EUR je 81,1875 RSD, tečaj konec decembra pa 1 EUR je 89,3718 RSD. Ostale družbe tako 
kot matična družba Hit d.d. poslujejo v evrih. 
 
 
 
5.4 OSNOVNI PODATKI OSTALIH PRIDRUŽENIH DRUŽB V SKUPINI HIT 
 
5.4.1 Daimond d.d., Šempeter pri Gorici  

 
Družba: Daimond Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici; 
 
Pridružena družba Daimond d.d. je bila ustanovljena dne 17.2.1992 in je od 16.3.1992 vpisana v 
sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko vložka 1-2146-00.  
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Družba Daimond d.d. je tudi sama matična družba, ki pripravlja svoje skupinske (konsolidirane) 
računovodske izkaze. Družba Daimond d.d. obvladuje družbo M.A.&L. Trgovina, storitve in 
svetovanje d.o.o., Ljubljana, katere je 51% lastnik. 
Ostali pomembnejši podatki o pridruženi družbi Daimond d.d. na dan 31.12.2008 so:  
− revidirana knjigovodska vrednost kapitala: 19.690.174 EUR, 
− revidirana izguba poslovnega leta: -13.612.105 EUR, 
− število zaposlenih na dan 31.12.2008: 12. 
 
 
 
5.4.2 GRAD Gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo   

 
Družba: GRAD GT Gostinstvo in turizem d.o.o., Grajska cesta 10, Dobrovo  
 
Pridružena družba GRAD Gostinstvo in turizem d.o.o. je bila ustanovljena s Pogodbo o ustanovitvi z 
dne 24.7.1989 in vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici dne 12.10.1989, Srg 
185/89, registrski vložek št. 1/313/00. 
 
Ostali pomembnejši podatki o pridruženi družbi na dan 31.12.2008: 
− nerevidirana knjigovodska vrednost kapitala: 1.812.327 EUR, 
− nerevidirani čisti dobiček poslovnega leta: 2.848 EUR, 
− število zaposlenih na dan 31.12.2008: 0. 
 
 
 
5.4.3 Alpski turistični center Kanin Bovec d.o.o. 

 
Družba: ATC Kanin Bovec d.o.o., Dvor 43, Bovec 
 
Dne 28.12.2006 je bila med Slovensko odškodninsko družbo d.d., Ljubljana in družbo Hit d.d., 
Nova Gorica podpisana Pogodba o prodaji in nakupu petih poslovnih deležev v družbi ATC Kanin 
Bovec d.o.o., v nominalni vrednosti 1.441.138,15 EUR (345.354.345,14 SIT), kar predstavlja 
45,31% osnovnega kapitala družbe. Družba Hit d.d. je postala imetnik poslovnih deležev z dnem 
plačila, tj. 29.5.2007. V letu 2008 se je osnovni kapital družbe povečal za 2.030.390,14 EUR, in 
sicer z vstopom novega družbenika Euroinvest d.o.o., Kromberk. Povečanje osnovnega kapitala je 
bilo vpisano v sodni register 11.2.2009. Delež družbe Hit d.d. se je s tem znižal na 27,7%. Osnovni 
kapital družbe znaša 5.210.751,56 EUR. Družba ima poslovno leto različno od koledarskega leta. 
 
Ostali pomembnejši podatki o pridruženi družbi na dan 31.12.2008: 
− nerevidirana knjigovodska vrednost kapitala: 53.263 EUR, 
− nerevidirana izguba poslovnega leta: -878.515 EUR, 
− število zaposlenih na dan 31.12.2008: 28. 
 
 
 
5.4.4 Casino Ljubljana d.d., Ljubljana 

 
Družba: Casino Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Miklošičeva cesta 9, 1000 
Ljubljana 
 
Skupščina družbe Casino Ljubljana d.d. je na svoji seji dne 30.11.2007 sprejela sklep o 
dokapitalizaciji družbe v višini 4.400.000 EUR in izdaji 1.055.158 novih navadnih imenskih kosovnih 
delnic. Osnovni kapital družbe v višini 625.500,00 EUR se je povečal z novim denarnim vložkom, 
tako da znaša 5.025.508,86 EUR. Družba Hit d.d. je vplačala 1.200.000,90 EUR in s tem pridobila 
287.770 delnic. 
 
Ostali pomembnejši podatki o pridruženi družbi na dan 31.12.2008: 
− revidirana knjigovodska vrednost kapitala: -4.049.721 EUR, 
− revidirana izguba poslovnega leta: 3.523.227 EUR, 
− število zaposlenih na dan 31.12.2008: 93. 
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6 POSLOVNO POROČILO SKUPINE HIT 
 
 
6.1 UVOD 
 
Konec leta 2008 je skupino sestavljala matična družba in enajst odvisnih družb. V letu 2008 je 
družba Hit d.d. postala večinski lastnik (75,3%) družbe Hit Larix d.d., ki ima kot pravna naslednica 
družbe Onix d.d., Jesenice, koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo. Dejavnost igralništva 
opravlja v igralnem salonu Casino Larix.  
S sedežem v Sloveniji je poslovalo šest Hitovih odvisnih družb, na območju bivše Jugoslavije so 
poslovale tri družbe, ena je bila v fazi projekta. Družba na Nizozemskih Antilih je bila v stanju 
mirovanja, sprožen pa je bil tudi postopek likvidacije družbe. 
 
Matična družba Hit d.d. je planirala poslovne rezultate za leto 2008 ob upoštevanju napovedi o 
gospodarskih gibanjih, ki so jih za leto 2008 pred koncem leta 2007 objavljale uradne institucije. 
Pogoji poslovanja v letu 2008 so bili zaradi zaostritve globalne finančne krize, širitve krize tudi v 
realni sektor in večje konkurence bistveno slabši od napovedanih. Prav tako v finančnem planu niso 
bili upoštevani učinki zapiranja poslovnih enot, ki jih je družba izvedla tekom leta 2008. Družba 
zaradi navedenih razlogov in zaradi še vedno močnega vpliva protikadilske zakonodaje ni dosegla 
planiranih prihodkov in planiranega poslovnega izida. 
 
Družba Hit Montenegro d.o.o. iz Budve je v letu 2008 bistveno presegla zastavljene poslovne 
cilje. Prihodki in poslovni rezultat so bili nad planom predvsem zaradi dobrega poslovanja igralnice. 
Na povečanje igralniških prihodkov je vplivalo stabilno stanje varnosti, kvalitetno delo z agenti, 
dobra selekcija gostov, izboljšanje kvalitete storitev ter sposobnosti zaposlenih. Nižji prihodki 
hotelsko-gostinskih storitev so bili posledica zagotavljanja hotelskih kapacitet za potrebe igralniških 
gostov (predvsem preko vikenda). To se je odrazilo tudi v nižji zasedenosti nočitvenih kapacitet.  
 
Družba Hit Coloseum d.o.o. iz Sarajeva je poslovala uspešno, čeprav ni dosegla planiranih ciljev. 
Prihodki so bili pod planom, zaostali so tudi za prihodki iz leta 2007. Na nižji obisk in porabo gostov so 
vplivali gospodarska kriza, večanje konkurence, zastarel produkt, itd.. Da bi družba povečala realizacijo 
ali vsaj zaustavila njeno zniževanje, je v letu 2008 izvedla veliko število ukrepov, predvsem na področju 
marketinga. 
 
Po dveh mesecih poslovanja v letu 2007 je bilo za družbo Casino Kristal Umag d.o.o. leto 2008 
prvo leto celoletnega delovanja. Družba ni dosegla zastavljenih ciljev. Zaradi nižje porabe na gosta 
in manjšega števila obiskovalcev je bruto realizacija zaostala za planirano vrednostjo. 
 
Družba Hit Interactive d.d. iz Antilov je z odločitvijo matične družbe Hit že v mesecu marcu leta 
2007 prenehala s prirejanjem iger na srečo preko interneta in prešla v mirovanje. V letu 2008 je 
matična družba sprejela sklep, da sproži likvidacijski postopek, ki pa do konca leta 2008 še ni bil 
zaključen. 
 
Družba Hit International d.o.o. iz Beograda je z namenom izgradnje igralniško-zabaviščnega 
centra že v juniju leta 2007 izvedla nakup zemljišča. Za navedena zemljišča je bilo po načrtih 
Urbanističnega zavoda Beograd iz dne 28.05.2007 predvideno, da se v sklopu sprememb 
Generalnega urbanističnega plana spremeni njihova namembnost iz zelenih površin v površine 
namenjene gospodarskim dejavnostim. Zaradi družbeno politične situacije v republiki Srbiji in 
mestu Beograd (kasnitev pri sprejetju zakona o lokalni upravi, lokalne volitve, parlamentarne 
volitve, odcepitev in mednarodno priznanje Kosova) se navedene spremembe niso izvedle 
pravočasno. Glede na to je družba Ministrstvo za Finance Republike Srbije in Vlado Republike Srbije 
zaprosila, da se podaljša rok za izgradnjo igralnice. Vlada Republike Srbije je ob predložitvi 
ustreznih garancij družbi odobrila, da se lahko navedena igralnica zgradi do 31.12.2010. 
 
Družba ICIT d.d. iz Šempetra pri Gorici je v letu 2008 dosegla zastavljeni cilj: vzpostavitev 
normalnega obsega poslovanja in poslovanja z dobičkom. Poslovni izid brez upoštevanja 
prevrednotovalnih učinkov, je bil sicer minimalen, vendar kaže na realne možnosti doseganja 
normalnih donosov ob realizaciji prodaje na ravni nad 4 mio EUR. Obseg prodaje je bil pod 
načrtovanim, kar je bila predvsem posledica v zamikih istočasnega dokončanja razvoja izdelkov ter 
vzpostavitve učinkovite tržne mreže za določena tržišča. 
 
Družba Hit Alpinea d.d. v Kranjski Gori v letu 2008 predvsem zaradi nižjih prihodkov ni realizirala 
zastavljenih poslovnih ciljev. Kljub nižjim kapacitetam zaradi obnove hotela Špik je ustvarila skoraj 
enake prihodke iz poslovanja kot leto poprej. Med glavnimi razlogi izpada prihodkov so bile tudi 
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odpovedi rezervacij zaradi mile zime in deževnih dni v januarju 2008 in na dan večjih prireditev ter 
zaradi razporeditev večjih dogodkov v marcu, ko ni bilo možnosti polniti daljših počitnic. Destinacija 
Kranjska Gora sicer ponuja veliko možnosti za različne tržne skupine, kar je družba izkoristila 
predvsem skozi paketno prodajo storitev individualnim gostom, kjer ni provizij in zato dosega višje 
cene. V letu 2008 je družba pripravila programe, ki so usmerjeni v posebne ciljne skupine, to je  
družine, seniorji, aktivni gostje, wellness gostje, poslovneži, profesionalni športniki, itd.. 
 
Družba Casino Kobarid d.d. v letu 2008 ni realizirala zastavljenih ciljev na področju prihodkov in 
poslovnega izida. Igralnico je obiskalo manj gostov kot v predhodnem letu, manjša je bila tudi 
njihova poraba. Družba je v letu 2008, po dveh letih in pol uspešnega poslovanja, poslovala v 
bistveno spremenjenih pogojih, ki so nastopili že v sredini leta 2007, ko je pričel veljati Zakon o 
prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih in ko je začel poslovati igralni salon v 
Goriških Brdih, ki je usmerjen na goste iz istega trga kot Casino Kobarid, vendar pa ima 
primerjalno prednost, ker je lažje dostopen. Za ublažitev teh vplivov je družba izvajala številne 
marketinške aktivnosti v obliki povečanja promocijskih akcij in uvedbe organiziranih skupin gostov 
z avtobusi.  
 
Družba Hit Bovec d.o.o. v letu 2008 ni dosegla planiranih prihodkov in dobička. Vzrok izpada 
prihodkov v prvi polovici leta je bila predvsem posledica neugodnih snežnih razmer, minimalne 
snežne odeje samo na manjšem delu smučišča. Zaradi manjšega števila prepeljanih potnikov z 
žičnico, je bilo slabše tudi poslovanje Restavracije Prestreljenik in Bifeja na smučišču. V novembru 
družba ni poslovala, ker je pričela s prenovo vseh hotelskih sob. Potekala je tudi investicija v 
izgradnjo novega wellness centra. Dela so bila zaključena v mesecu decembru. 
 
Družba Hit Šentilj d.d. je začela s poslovanjem konec leta 2007. Kot nova družba se je že v 
prvem letu poslovanja soočila z neugodnimi pogoji okolja: prepoved oglaševanja tujih igralniških 
operaterjev na ključnem trgu, prepoved uporabe tobačnih izdelkov in globalna finančna kriza, zato 
vseh načrtovanih poslovnih ciljev ni dosegla. Novemu tržnemu okolju se je prilagajala z 
optimizacijo poslovnih procesov in vrsto drugih ukrepov. Kljub neugodnim tržnim pogojem je 
družba presegla planirano število obiskov. Manjša od pričakovane je bila poraba na gosta. Družba 
ocenjuje, da tržni potencial obstaja, da ga je potrebno negovati, razvijati in krepiti, in glede na 
zavzetost vseh zaposlenih pričakuje, da ji bo to tudi uspelo. 
 
Družba Hit Larix d.d. v Kranjski Gori je v letu 2008 poslovala uspešno, čeprav ni dosegla 
planiranih prihodkov in planiranega poslovnega izida. Zaradi težjih pogojev poslovanja je družba že 
v prvem trimesečju ugotovila odstopanja od plana in izdelala temeljito analizo poslovanja igralnega 
salona. Na osnovi pridobljenih podatkov je sprejela dodatne ukrepe za povečanje prodaje in za 
znižanje stroškov. Sicer pa je bilo leto 2008 za družbo prelomno. Z vključitvijo v skupino Hit bo 
lahko izkoristila sinergijske učinke na več področjih delovanja.  
 
Skupina Hit je v letu 2008 dosegla 245,7 mio EUR skupnih prihodkov, vrednost vseh stroškov in 
odhodkov je znašala 266,1 mio EUR. Leto je tako skupina zaključila z izgubo v višini 17,2 mio EUR. 
Konec leta 2008 je skupina imela 398,4 mio EUR sredstev, ki jih je pokrivala z lastnimi viri 
(kapitalom in dolgoročnimi rezervacijami) v vrednosti 188,4 mio EUR.  
 
Skupina je konec leta 2008 zaposlovala 2.870 delavcev. 
 
Igralnice in igralne salone skupine Hit je v letu 2008 skupno obiskalo 2.241 tisoč gostov, kar 
pomeni porast za 15% glede na leto 2007. Razlog je celoletno obratovanje igralnice Mond v 
Šentilju in igralnice Kristal v Umagu, ki sta bili odprti konec leta 2007, ter pridobitev igralnega 
salona Larix z odkupom delnic v družbi Oniks d.d., Kranjska Gora, sredi leta 2008.  
 
Gostje hotelov skupine so ustvarili 462,3 tisoč nočitev, kar je za skoraj 36 tisoč nočitev manj kot v 
letu 2007. Glavnina izpada je bila posledica manjše razpoložljivosti hotelskih kapacitet, zaradi 
obnove dveh hotelov. 
 
V igralnicah in igralnih salonih skupine je bilo konec leta 2008 nameščenih 4.010 igralnih 
avtomatov in 215 igralnih miz, to pomeni, da je bilo igralniškim gostom na voljo 79 igralnih 
avtomatov in 1 igralna miza več kot leto pred tem. Hotelske kapacitete so konec leta obsegale 
2.536 ležišč oz. 1.300 sob. 
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6.2 IGRE NA SREČO 
 
6.2.1 Realizacija od iger na srečo 

 
Bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice (prihodki iz poslovanja pred 
obračunom davka od iger na srečo in izstopnega DDV od vstopnine) je v letu 2008 dosegla 223,0 
mio EUR, kar je v primerjavi z letom 2007 za 3% manj. K slabšim rezultatom je največ prispeval 
izpad realizacije v igralnicah družbe Hit d.d., povezan s poslabšanjem gospodarskih razmer v državi 
in na ključnih trgih, veljavnostjo protikadilske zakonodaje tekom celega leta 2008 ter povečanjem 
konkurence. Družba Hit d.d. je v letu 2008 zabeležila 13% padec bruto realizacije od iger na srečo. 
Nižjo realizacijo glede na predhodno leto sta zabeležili še igralnica Aurora ter igralnica Coloseum, ki 
sta se tako kot matična družba soočali z zaostrenimi pogoji poslovanja. Še večji upad realizacije so 
ublažili celoletno poslovanje igralnice Mond v Šentilju in igralnice Kristal v Umagu, ki sta bili odprti 
konec leta 2007, porast realizacije v igralnici Maestral ter pridobitev novega igralnega salona Larix 
z odkupom delnic v družbi Oniks d.d. v začetku meseca julija. 
 
Največ, to je 178,3 mio EUR oz. 79,9%, so k celotni realizaciji prispevale igralnice in igralni saloni 
matične družbe. Igralnice ostalih družb s sedežem v Sloveniji so skupaj realizirale 20,4 mio EUR oz. 
9,1% celotne realizacije, igralnice družb v tujini pa 24,3 mio EUR oz. 11,0% celotne realizacije. 
 
 
 

 Leto 2008 Delež Leto 2007 Indeks 
08/07

Hitove igralnice 178,3 79,9% 204,1 87

Igralnica Aurora 6,9 3,1% 8,5 81

Igralnica Maestral 13,3 6,0% 10,3 129

Igralnica Coloseum 4,9 2,2% 6,3 78

Igralnica Kristal 1 6,1 2,8% 1,1 

Igralnica Mond 1 10,6 4,7% 0,5 

Igralni salon Larix2 2,9 1,3%  

Spletna igralnica 0,1 

Skupaj 223,0 100,0% 231,0 97
Tabela 14: Bruto realizacija od iger na srečo v letu 2008 in primerjava z letom 2007 v mio EUR. 

 
 
 

6.2.2 Dajatve od iger na srečo 

 
V letu 2008 so igralnice in igralni saloni skupine Hit obračunali skupaj 61,9 mio EUR igralniških 
dajatev. Od tega je davek od iger na srečo in izstopni DDV od vstopnine znašal 33,5 mio EUR, 
koncesijska dajatev in druge dajatve od iger na srečo pa 28,4 mio EUR. Igralniške dajatve so 
bile v primerjavi z letom 2007 nižje za dobrih 7%, njihov delež v doseženi igralniški realizaciji pa je 
znašal 27,8% in bil za 1,1 odstotne točke nižji kot v letu 2007. V igralnicah v Sloveniji je bilo 
obračunanih 60,3 mio EUR oziroma 97,4% igralniških dajatev skupine Hit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Igralnici sta pričeli s poslovanjem konec leta 2007, zato zaradi neprimerljivosti obdobij poslovanja med leti ni prikazanih 
indeksov rasti. 

2 Upoštevana polovica dosežene vrednosti bruto realizacije igralnega salona Larix v l. 2008. 
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Graf 1: Igralniške dajatve po igralnicah skupine Hit v letu 2008 in primerjava z letom 2007. 

 
Družbe Hit, Casino Kobarid in Hit Šentilj s sedežem v Sloveniji poleg glavne dejavnosti prirejanja 
iger na srečo, ki je po Zakonu o DDV oproščena plačevanja DDV, opravljajo tudi obdavčljivo 
dejavnost (med temi je najpomembnejša gostinstvo), zato smejo vstopni DDV obračunati za delež 
prihodkov obdavčljivih dejavnosti v vseh prihodkih družbe. Navedeni delež je v letu 2008 v družbi 
Hit znašal 12%, v družbi Casino Kobarid 4%, v družbi Hit Šentilj pa 9%. Neodbitni DDV pomeni za 
igralništvo oz. celotno družbo dodatno davčno obremenitev in bistveno povečuje stroške 
poslovanja.  
 
 
6.2.3 Obisk 

 
V letu 2008 je bilo v igralnicah skupine Hit zabeleženih 2.241 tisoč obiskovalcev, kar je za 285 
tisoč oz. 15% več kot v letu 2007. K porastu sta največ prispevali igralnica Mond v Šentilju in 
igralnica Kristal v Umagu, ki sta v letu 2008 prvič poslovali vseh dvanajst mesecev, ter igralni salon 
Larix, ki je postal del skupine Hit sredi leta 2008. Obisk Hitovih igralnic ter igralnice Maestral se je 
ohranil na ravni iz predhodnega leta, obisk igralnice Aurora in igralnice Coloseum pa je za obiskom 
iz leta 2007 zaostal. Struktura obiska se je v letu 2008 spremenila v prid igralnic v tujini, katerih 
delež v celotnem obisku skupine je bil za 1,6 odstotne točke višji kot v letu 2007 in je znašal 11%. 
Preostalih 89% je predstavljal obisk igralnic v Sloveniji. 
 

 Leto 2008 Delež Leto 2007
Indeks 
08/07 

Hitove igralnice 1.652 73,7% 1.645 100

Igralnica Aurora  102 4,6% 114 89

Igralnica Maestral  50 2,2% 50 100

Igralnica Coloseum 117 5,2% 120 97

Igralnica Kristal 80 3,6% 14

Igralnica Mond 189 8,4% 12

Igralni salon Larix3 50 2,3%

Skupaj  2.241 100,0% 1.955 115
Tabela 15: Število obiskovalcev igralnic skupine Hit v tisočih v letu 2008 in 

 primerjava s predhodnim letom. 

                                                 
3 Upoštevano zabeleženo št. obiskovalcev igralnega salona v drugi polovici leta 2008. 
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Graf 2: Struktura obiska po igralnicah skupine Hit v letu 2008 in primerjava z letom 2007. 

 
 
 
 
 

6.3 HOTELIRSTVO IN DRUGE TURISTIČNE DEJAVNOSTI 
 
 
6.3.1 Realizacija hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti 

 
Skupina Hit je s hotelirstvom in drugimi turističnimi dejavnostmi v letu 2008 realizirala 37,6 mio 
EUR kosmatega donosa iz poslovanja, kar je v primerjavi z letom 2007 za 18% manj. 
 
 
 
6.3.2 Nočitvene kapacitete in njihova zasedenost 

 
V hotelih skupine Hit je bilo gostom konec leta 2008 na voljo 1.300 sob, za skoraj 100 sob manj 
kot konec leta 2007. Na zmanjšanje kapacitet je vplivala prenova hotela Špik v Gozd Martuljku, ki 
se je pričela v drugi polovici leta 2008.  
 
Hoteli skupine so v letu 2008 zabeležili 462,3 tisoč nočitev, kar je za 7% manj kot v predhodnem 
letu. Največji izpad nočitev v primerjavi z letom 2007 je zabeležila družba Hit Alpinea, kar je 
povezano z neugodnimi vremenskimi razmerami v zimski sezoni, predvsem pa z manjšim številom 
razpoložljivih kapacitet, zaradi prenove hotela Špik. Manj nočitev je bilo realiziranih tudi v hotelu 
Maestral, kot posledica zagotavljanja večjega obsega hotelskih kapacitet za igralniške goste, ter v 
hotelu Kanin v Bovcu, zaradi neugodnih snežnih razmer v začetnih mesecih in prenove hotelskih 
sob v zadnjih mesecih leta. Hoteli družbe Hit so ohranili nočitve na nivoju iz predhodnega leta. 
Polovica vseh nočitev skupine je bila ustvarjena v hotelih družbe Hit Alpinea, slaba tretjina v hotelih 
družbe Hit d.d., 13,5% v hotelu Maestral v Črni gori ter 7,1% v hotelu Kanin v Bovcu. Med gosti 
hotelov je bilo največ tujcev, in sicer se je njihov delež, odvisno od posamezne družbe, gibal med 
64% in 91%. 
 
V letu 2008 je hotelom družbe Hit Alpinea uspelo ohraniti enako zasedenost nočitvenih 
kapacitet kot v letu 2007, to je 58%. Zasedenost nočitvenih kapacitet v ostalih družbah pa je bila pod 
doseženo v letu 2007, in sicer je bila v hotelu Maestral zabeležena 51%, v Hitovih hotelih 41%, v hotelu 
Kanin pa 36% zasedenost. 
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 Nočitve Zasedenost ležišč 

 Število Delež Indeks 
08/07

Leto 
2008 

Leto
2007

Hitovi hoteli 134.304 29,1% 100 41% 47%

Hoteli Hit Alpinea d.d. 232.707 50,3% 91 58% 58%

Hotel Maestral 62.283 13,5% 87 51% 58%

Hotel Kanin 33.049 7,1% 93 36% 39%
Tabela 16: Kazalci poslovanja hotelov skupine Hit v letu 2008 ter primerjava s predhodnim letom. 
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Graf 3: Nočitve po hotelih skupine Hit v letu 2008 in primerjava z letom 2007. 

 

 
 

6.4 OSTALE DEJAVNOSTI 
 
V letu 2008 so ostale dejavnosti skupine Hit (storitve, turistična agencija, trgovska dejavnost,…) 
ustvarile trikrat višjo vrednost kosmatega donosa iz poslovanja kot v letu 2007, to pomeni 12,6 
mio EUR. 
 
 
 
6.5 PRIHODKI IN NJIHOVA DELITEV 
 
Skupina Hit je v letu 2008 realizirala kosmati donos iz poslovanja v višini 239,9 mio EUR, kar je 
v primerjavi z letom 2007 za 1% več ter predstavlja 97,6% celotnih prihodkov. Realizacija v 
Sloveniji je znašala 206,6 mio EUR in prispevala 86% h kosmatemu donosu skupine, realizacija v 
tujini pa preostalih 14%, to je 33,3 mio EUR. 
 
V letu 2008 se je struktura za 3,8 odstotnih točk spremenila v prid prihodkov iz ostalih dejavnosti, 
ki so dosegli 5,2% delež v kosmatem donosu skupine. Prihodki hotelirstva in drugih turističnih 
dejavnosti so predstavljali 15,7%, realizacija od iger na srečo (že zmanjšana za davek od iger na 
srečo) pa 79,1% kosmatega donosa skupine.  
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Skupina je zabeležila še 3,2 mio EUR finančnih prihodkov ter 2,6 mio EUR drugih prihodkov, ki 
so skupaj predstavljali 2,4% celotnih prihodkov. Glede na leto 2007 je bil njihov delež večji za 0,7 
odstotne točke. 
 
Celotni prihodki (poslovni, finančni in drugi prihodki) skupine Hit so v letu 2008 znašali 245,7 mio 
EUR, to je za slaba 2% višja vrednost od dosežene v letu 2007. 
 
Vrednost vseh stroškov in odhodkov skupine je v letu 2008 znašala 266,1 mio EUR, kar je za 
11,5% več kot v letu 2007. 
 
Skupina Hit je zaključila poslovno leto 2008 s 17,2 mio EUR konsolidirane čiste izgube, kar v 
odnosu do celotnih prihodkov pomeni 7%.  
 
 
 
6.6 ZAPOSLENI 
 
Na dan 31.12.2008 je imela skupina Hit zaposlenih 2.870 delavcev. V primerjavi s stanjem na zadnji 
dan leta 2007 je bilo število manjše za 3% oziroma 99 delavcev, kar izvira predvsem iz zmanjšanja 
števila zaposlenih v matični družbi. Družba Hit je namreč zaradi izredno težkih pogojev poslovanja 
sprejela številne ukrepe, učinki katerih so bili tudi zmanjšanje zaposlenih in z njimi povezanih 
stroškov dela. V ostalih družbah večjih sprememb v številu zaposlenih ni bilo. Največji delež so še 
vedno predstavljali zaposleni matične družbe, in sicer je le-ta znašal 63% in se glede na leto 2007 
zmanjšal za 2,1 odstotne točke. 
 

63,0%
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3,1%
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2,2% 1,4%
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Struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31.12.2008

Hit d.d. C asino Kobarid d.d. Hit Alpinea d.d.
Hit Montenegro d.o.o. Hit Coloseum d.o.o. Hit Šentilj d.d.
C asino Kristal Umag d.o.o. Hit Bovec d.o.o. IC IT d.o.o.
Hit Larix d.d.

 
Graf 4: Struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31.12.2008. 

 

 
Politika zaposlovanja in razvoja kadrov v skupini Hit temelji na enotnih standardih kakovosti, kar 
pomeni, da družba Hit kot matična družba skrbi za prenos znanj, izkušenj in standardov kakovosti 
na povezane družbe preko usposabljanja kadrov ter s tem zagotavlja učinkovitost in razpoznavnost 
lastnih blagovnih znamk. 
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Izobrazbena struktura zaposlenih v posamezni družbi in skupini Hit na dan 31.12.2008 je bila naslednja: 

  
I. - IV. 
stopnja 
izobrazbe 

V.  
stopnja 
izobrazbe 

VI. 
stopnja 
izobrazbe 

najmanj 
VII. 

stopnja 
izobrazbe 

Skupaj 

Hit d.d. 468 893 123 324 1.808 

Hit Alpinea d.d. 179 105 11 11 306 

Hit Montenegro d.o.o. 55 167 26 15 263 

Hit Coloseum d.o.o. 22 64 1 3 90 

Casino Kobarid d.d. 11 39 5 11 66 

Hit Bovec d.o.o. 31 5 3 1 40 

Hit Šentilj d.d. 28 91 20 19 158 

Casino Kristal Umag d.o.o. 6 55 2 1 64 

ICIT d.d. 5 10 2 26 43 

Hit Larix d.d. 8 19 2 3 32 

Skupaj skupina Hit 813 1.448 195 414 2.870 
Tabela 17: Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31.12.2008. 

 
 
 
 

6.7 INVESTICIJSKA VLAGANJA IN RAZVOJNI PROJEKTI 
 
Leto 2008 je bilo v skupini Hit na področju investicijskih projektov, ostalih projektov (razvojni, 
organizacijski, informacijski, itd.), enkratnih nalog in nabav posamičnih opredmetenih osnovnih 
sredstev nekoliko manj intenzivno, kot posledica restriktivnih ukrepov, ki so jih družbe sprejele 
zaradi težjih pogojev poslovanja. Razvojni projekti in naloge so bili usmerjeni predvsem v 
izboljšanje dela, učinkovito obvladovanje procesov in razvoj na področju že obstoječih in novih 
dejavnosti družb, na področju informatike, trženja ter na področju organizacije dela.  
 
V družbi Hit je bil najpomembnejši med projekti, ki se je izvajal v letu 2008 in se bo nadaljeval tudi 
v letu 2009, projekt »Celovito obvladovanje odnosov z gosti – CRM«, ki bo omogočil večjo kakovost 
lastnih storitev ter lažje prepoznavanje pričakovanj in želja gostov. Projekt predstavlja enega 
ključnih delov strategije razvoja Hita. Namen projekta je ohraniti, predvsem pa povečati 
konkurenčno prednost družbe.  
 
Ostali pomembnejši projekti, ki so se izvajali oz. zaključili v letu 2008: 

- »Wellness center v IZC Perla«, 
- »Povečanje kapacitet igralnega salona Drive-in«, 
- »Zabavišča z igrali v Italiji«,  
- »Celovit razvoj Destinacije Goriška«, 
- »Prenova malih gostinskih enot«, 
- »E-račun«,  
- »Preučitev izziva azijskih gostov ob padcu schengenske meje«. 

 
Družba Hit je v letu 2008 z vrsto aktivnosti sodelovala tudi pri projektih »Izgradnja IZC Beograd« 
in »Destinacija Bovec«, katerih glavna investitorja sta Hitovi odvisni družbi Hit International d.o.o., 
Beograd in Hit Bovec d.o.o., Bovec. 
 
Investicijska vlaganja družbe Hit Montenegro so bila v letu 2008 v glavnem usmerjena v 
zaključevanje predhodnih investicij hotela in igralnice. Konec leta 2008 je družba pričela s pripravo 
projekta »Dograditev hotela Maestral«. 
 
Družba Casino Kobarid je v letu 2008 največ sredstev investirala v čistilno napravo. Izvedla je tudi 
pretežni del potrebnih vlaganj za izvajanje iger preko spleta.  
 
Družba Hit Alpinea je v letu 2008 pričela z izgradnjo hotela Špik. Kasneje bo Resort Špik poleg 
hotelskega kompleksa, bazenov, savn in wellnessa imel še apartmajsko naselje. Za sam projekt so 
bila odobrena tudi nepovratna sredstva Evropske unije. Hotel Špik bo predvidoma odprt maja 
2009. 
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V letu 2008 je družba Hit Coloseum sredstva investirala v dokončanje stanovanjske hiše z osmimi 
stanovanjskimi enotami za detaširane delavce. 
 
Vlaganja družbe Hit Šentilj v letu 2008 so se nanašala na zaključna dela investicije ter na nabavo 
igralniške opreme zaradi širitve igralnice. 
  
Družba Hit Bovec je konec meseca avgusta pričela z investicijo v prenovo bazena, izgradnjo 
wellnessa ter prenovo hotelskih sob. Zaključek le-te je bil sredi meseca decembra. Za financiranje 
investicije v wellness center je družba pridobila tudi evropska sredstva. 
 
Investicijska dejavnost družbe Hit Larix je bila v letu 2008 usmerjena predvsem v »player-
tracking«  sistem, s katerim se je povečala ponudba gostom skozi sistem pridobivanja točk 
zvestobe in omogočilo ustreznejše nagrajevanje gostov.  
 
V letu 2008 se je pretežni del investicijskih vlaganj v družbi ICIT nanašal na odložene stroške 
razvoja, ki predstavljajo nadaljevanje razvoja, na podlagi odkupljenega znanja in vlaganj v 
predhodnih letih. Družba je v letu 2008 prodala zemljišče in poslovno stavbo.  
 
 
 
6.8 UPRAVLJANJE S TVEGANJI  
 
Tveganje je vsaka negotovost v zvezi s pričakovanimi poslovnimi dogodki. Izidi bodočih poslovnih 
dogodkov so vedno do določene mere negotovi, kar pomeni, da je tveganju izpostavljena prav 
vsaka družba.  
 
Družbe skupine Hit posvečajo vse večjo skrb upravljanju s tveganji ter skušajo s pravočasnimi 
ukrepi za obvladovanje tveganj zmanjšati verjetnost nedoseganja zastavljenih poslovnih ciljev ter v 
primeru neizogibnih dogodkov minimizirati škodo. Zavedajo se namreč, da neobvladovanje tveganj 
lahko na dolgi rok ogrozi njihovo delovanje in razvoj. 
 
Skupina Hit se je v letu 2008 soočila z različnimi poslovnimi in finančnimi tveganji ter tveganji 
delovanja. Največ pozornosti je namenila tveganjem, povezanim s spremenjenimi gospodarskimi 
okoliščinami tako v državah delovanja posameznih družb kot na njihovih ključnih trgih, ter 
tveganjem, povezanim z zaostreno konkurenco. 
 
 
 
6.8.1 Finančna tveganja 

 
Finančna tveganja so povezana s sposobnostjo ustvarjanja kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 
prihodkov, obvladovanja finančnih odhodkov, ohranjanja finančnih sredstev ter obvladovanja 
finančnih obveznosti. 
 
Valutno tveganje, ki izhaja iz denarnih tokov nominiranih v tuji valuti, v večini družb skupine Hit ni 
veliko, saj njihovo poslovanje poteka v evrih, pa tudi glavnina prejetih in danih kreditov je 
izraženih v evrih. Valutno tveganje je večje le v družbah Casino Kristal Umag in Hit International 
Beograd, ker imata državi, kjer družbi poslujeta, še svoje nacionalne valute. 
 
Pred tveganji neugodnega gibanja obrestne mere je skupina delno zavarovana s pogodbami o 
obrestnih zamenjavah. Poleg tega pa posamezne družbe težijo k vzpostavitvi in ohranjanju 
ustreznega deleža lastnega kapitala v strukturi virov sredstev in s tem k finančni stabilnosti. S tem 
si zagotavljajo tudi možnosti za doseganje ugodnejših pogojev pri najemanju kreditov pri bankah.  
 
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je bila v letu 2008 kar visoka, saj je inflacija tako v Sloveniji 
kot ostalih državah, kjer imajo sedež Hitove odvisne družbe, močno porasla, bolj kot v državah, 
odkoder prihajajo gostje, in tako povečala razkorak med stopnjo rasti prihodkov in stopnjo rasti 
stroškov. Skupina se za obvladovanje tovrstnih tveganj poslužuje predvsem  trženjskih prijemov 
ter številnih ukrepov za znižanje in racionalizacijo stroškov. 
 
Kreditno tveganje skupina omejuje z razporejanjem kratkoročnih depozitov pri bankah po 
konkurenčnem principu boljše primerljive ponudbe ter z upoštevanjem principa razpršenosti 
depozitov med večje število bank, z zavarovanjem danih posojil, z neinvestiranjem prostih likvidnih 
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sredstev v kapitalske naložbe nestrateških podjetij, z nekreditiranjem gostov ter s sprejemanjem 
sprotnih plačil v gotovini in s plačilnimi karticami.  
 
Tveganje finančne nediscipline je zaradi dejavnosti skupine Hit, katera v osrednjem poslovnem 
procesu (igralništvo) posluje pretežno z gotovino, zelo nizko. 
 
Pred tveganjem neizpolnitve nedenarnih obveznosti, ki se nanaša na nepravočasno dobavo 
osnovne opreme, se družbe skupine zavarujejo s pogodbenimi določbami v sklenjenih pogodbah z 
izvajalci. 
 
Pri obvladovanju tveganj spremembe tržne vrednosti sredstev in dolgov izvajajo pomembno vlogo 
zunanja ter notranja revizija, nadzorni svet in poslovodstvo, zato je verjetnost izpostavljenosti 
nizka. 
 
Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti je nizko, saj je pretežni del realizacije skupine 
ustvarjene v gotovini, družbe igralniških gostov ne kreditirajo, neplačila lahko izvirajo  le iz 
gostinskih, hotelskih storitev in drugih storitev, prodaje izdelkov ter najemnin. V matični družbi je 
bil za zmanjšanje navedenega tveganja vzpostavljen informacijski sistem za spremljanje in 
napovedovanje denarnih tokov, ki omogoča finančni službi natančno uravnavanje denarnih tokov, 
pravočasno zaznavanje odmikov in ukrepanje. 
 
Izpostavljenost tveganju dolgoročne plačilne sposobnosti skupina omejuje z učinkovitim 
gospodarjenjem s sredstvi ter ohranjanjem ustrezne kapitalske sestave virov sredstev. V pogojih 
globalne finančne krize so banke še posebej previdne pri posojanju denarja, zato skušajo Hitove 
družbe z dobrim poslovanjem ohranjati svojo boniteto in si tako zagotoviti dostop do finančnih 
virov pod ugodnimi pogoji. 
  
 
 
6.8.2 Poslovna tveganja 
 
Med poslovna tveganja se uvrščajo tveganja, povezana s sposobnostjo zagotavljanja 
konkurenčnosti, ustvarjanja poslovnih prihodkov in obvladovanja stroškov in odhodkov. 
 
Zunanja tveganja so povezana predvsem s političnimi tveganji v državah izven Evropske unije, kjer 
poslujejo odvisne družbe, ter s spremembami makroekonomskih pogojev poslovanja na 
posameznih ključnih trgih, kot so Italija, Avstrija. Skupina se pred tovrstnimi tveganji varuje s 
pestrostjo poslovnih dejavnosti in trženjskih aktivnosti ter usmerjenostjo na različne trge. Prav 
izpostavljenost navedenim tveganjem se je v letu 2008, s poslabšanjem gospodarskih razmer na 
Hitovih primarnih trgih in posledično z zmanjšanjem porabe gostov igralnic, za skupino močno 
povečala, na kar se je odzvala s številnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja in s še intenzivnejšimi 
marketinškimi prijemi. 
 
Prodajna tveganja so povezana s konkurenčnostjo pri ponudbi igralniških, gostinskih ter ostalih 
storitev. Omenjena tveganja skupina omejuje z ustrezno trženjsko strategijo, s kakovostno in 
pestro ponudbo, s stalnim razvojem novih storitev, z zagotavljanjem čim večjega deleža prodaje 
pod lastnimi blagovnimi znamkami ter z organizacijo ustrezne mreže prodajnih storitev na 
obstoječih in novih trgih. Celoten igralniško-turističen produkt, ki ga skupina kontinuirano 
izpopolnjuje in dograjuje, je usmerjen k prehitevanju konkurence, k večanju pripadnosti obstoječih 
gostov ter k privabljanju novih. 
 
Nabavna tveganja se nanašajo na tveganja, povezana z obvladovanjem nepredvidenih sprememb 
rokov dobave, cen ter kakovosti surovin, materialov in storitev. Nabavna politika v skupini temelji 
na vzpostavljanju dolgoročnih partnerskih odnosov s ključnimi dobavitelji, pridobivanju globalnih, 
stroškovno najugodnejših nabavnih virov, skupnem razvoju izdelkov in procesov, centralizirani 
nabavi, ipd.. 
 
Tveganje izgube ugleda skupine izvira iz nezaupanja javnosti v pošteno delovanje posameznih 
družb ter iz prepričanja o povezanosti s kriminalom in raznimi oblikami zasvojenosti. Družbe 
poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo in regulativo, ki ureja področje iger na srečo v posamezni 
državi. Na področju zasvojenosti od iger na srečo imajo družbe v Sloveniji že vzpostavljen sistem 
za učinkovito obvladovanje navedene problematike. 
 
Investicijska tveganja skupina omejuje z vzpostavljenim učinkovitim sistemom priprave in izvedbe 
investicijskih projektov, z ustreznim ekonomskim načrtovanjem ter nadziranjem investicij. 
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Izpostavljenost kadrovsko poslovnim tveganjem, ki zajemajo tveganja izgube ključnih kadrov, 
pomanjkanja strokovno usposobljenih kadrov ter neustrezne komunikacije med zaposlenimi, 
družbe omejujejo z različnimi ukrepi: ustreznimi sistemi nagrajevanja, dodatnim strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, skrbjo za varno in zdravo delovno okolje, predvsem 
matična družba pa še z izvajanjem in razvijanjem sistema letnih razvojnih pogovorov ter 
ocenjevanj zaposlenih, merjenjem organizacijske kulture in klime, krepitvijo socialne varnosti 
zaposlenih z dodatnimi zavarovanji, rednim obveščanjem zaposlenih preko notranjega 
komunikacijskega sistema ter vzdrževanjem dobrega dialoga z zaposlenimi in organi, ki zastopajo 
njihove interese (sindikati, svet delavcev). 
 
 
 
6.8.3 Tveganja delovanja 
 
Tveganja delovanja so povezana z zmanjševanjem gospodarskih koristi družb, ki izvirajo iz 
možnosti neustreznega načrtovanja, izvajanja in nadziranja poslovnih procesov ter aktivnosti. 
 
Kadrovska tveganja delovanja, povezana z morebitnimi motnjami v delovanju poslovnega procesa 
zaradi večje odsotnosti zaposlenih, družbe skupine, poleg z zakonsko obveznimi zavarovanji, 
obvladujejo z različnimi ukrepi: z zagotavljanjem varnega in zdravega delovnega okolja, z 
organiziranjem tečajev o varstvu pri delu in s fleksibilnimi oblikami zaposlovanja. Tveganja 
povezana z nastankom napak in zlorab zaposlenih pa obvladujejo z organizacijskimi in delovnimi 
navodili, ustrezno politiko zaposlovanja in obravnavanja zlorab ter dobrim notranjim nadzorom. 
 
Za zmanjšanje tveganj razmerij, to so tveganja možnih škodnih dogodkov zaradi povezav ali stikov 
s strankami, državnimi organi ali tretjimi osebami, je bila v matični družbi vzpostavljena notranja 
revizija, sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti, za dejavnost gostinstva uveden sistem 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) oz. ATKKT (Analiza Tveganja Kritičnih Kontrolnih 
Točk),… 
 
Tveganja poslovnih procesov in tehnologije, med katera se uvrščajo tveganja povezana z 
delovanjem ključne opreme, infrastrukture ter sistemov, skupina omejuje z izvajanjem rednih 
preventivnih vzdrževalnih pregledov, z vzpostavljanjem sistemov za hitro odpravljanje napak, s 
strokovno usposobljenostjo kadrov, z uporabo enotnih informacijskih sistemov v vseh 
organizacijskih enotah posamezne družbe, z vnaprej opredeljenimi ukrepi in postopki odpravljanja 
posameznih motenj,  z obvladovanjem sprememb razvoja in z vgrajenimi kakovostnimi varnostnimi 
sistemi. 
 
Z namenom zmanjšanja tveganj izgube premoženja, ki bi lahko ogrozila delovanje Hitovih družb, 
povzročila večjo materialno škodo oziroma ogrozila varnost zaposlenih in gostov, imajo družbe  
skupine premoženje zavarovano pri zavarovalnicah.  
 
Požarna tveganja posamezne družbe obvladujejo z izvajanjem ukrepov, ki jih za to področje 
predvideva ustrezna zakonodaja. 

 
Tveganje z vidika dolgoročnih naložb matične družbe v nepremičnine v tujini je zavarovano tako, 
da so nepremičnine predane hčerinski družbi v dolgoročni najem. 
 
Skupina Hit se zaradi narave prevladujoče dejavnosti srečuje s povečanim tveganjem zlorabe 
tretjih oseb, ki ga uspešno obvladuje s sistemom videonadzora. Sodeluje pa tudi z zunanjimi 
institucijami, ki izvajajo podrobne kontrole pri preprečevanju pranja denarja. Izpostavljenost 
tveganju prejema ponarejenih bankovcev je minimalna, saj so ti primeri zavarovani z zavarovalno 
polico. 
 
Pred zakonodajnimi tveganji, to so tveganja spremembe obstoječih zakonov in sprejemanju novih, 
se skupina varuje z neprestanim spremljanjem zakonodajnega področja ter s pravočasnimi in 
učinkovitimi prilagoditvami zakonskim zahtevam. 
 
Projektna tveganja skupina omejuje z ustrezno organizacijo projektnih aktivnosti, določanjem 
ustreznih formalnih postopkov za njihovo izvajanje in rednim nadzorom projektnih aktivnosti. 
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6.9 VAROVANJE OKOLJA 
 
Družbe skupine Hit delujejo skladno z zahtevami okoljevarstvene zakonodaje ter v okviru 
usmeritev družbeno odgovornega podjetja, pri čemer jim je za zgled matična družba Hit. 
 
V družbah skupine Hit sta v organizacijsko kulturo vpeta tudi skrb za varovanje okolja ter ustrezen 
odnos do izkoriščanja energetskih virov oz. racionalne rabe energije. Poleg spoštovanja zakonsko 
določenih norm, imajo družbe organizacijsko urejeno ločeno zbiranje odpadkov, izdelan plan 
odvoza odpadkov in čiščenja komunalnih naprav ter kontrolo izvajanja omenjenih aktivnosti. 
  
V predhodnih letih so družbe skupine povsod, kjer je bilo možno, izvedle prehod na kurjenje z 
zemeljskim plinom. Obenem so poskrbele za zamenjavo zastarelih, okolju neprijaznih in energetsko 
neučinkovitih kurilnih naprav na kurilno olje s sodobnimi napravami na zemeljski plin. Na 
novogoriškem območju in na Šentilju se tako kurilnega olja ne uporablja več.  
 
Skupina Hit z neprestanim nadzorom porab energij (energetski »menedžment«) in posodabljanjem 
energetskih sistemov skrbi za racionalno porabo energije in vode. Tako je v letu 2008 družba Hit 
pristopila k izvedbi energetskega pregleda svojega najpomembnejšega objekta igralniško-
zabaviščnega centra Perla. Rezultati študije bodo upoštevani pri nadaljnjih posodobitvah. 
 
Pri načrtovanju prenove objektov in novogradenj skupina sledi določilom standarda LCCA (celotni 
stroški v življenjski dobi).   
 
 
 
6.10 ANALIZA BILANCE STANJA IN KAZALNIKI 
 
6.10.1 Viri sredstev 

 
Vrednost kapitala skupine Hit je konec leta 2008 znašala 181,4 mio EUR, kar je za 20% pod 
vrednostjo iz konca leta 2007 in predstavlja 45,5% vseh virov. Delež kapitala je bil v primerjavi s 
predhodnim letom manjši za 8,8 odstotnih točk. Dolgoročne rezervacije, pasivne časovne 
razmejitve (PČR) in obveznosti so glede na leto 2007 dosegle za 8% višjo vrednost oz. za 3,1 
odstotne točke povečale delež v vseh virih, ki je v letu 2008 znašal 27,2%. Preostalih 27,3% vseh 
virov so predstavljale kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR). V 
primerjavi s koncem leta 2007 je bila njihova vrednost višja za 22% in tako dosegla 108,7 mio 
EUR. 
 
 
 

 31.12.2008 Delež 31.12.2007 Indeks 
08/07 

Kapital 181.396 45,5% 225.785 80 

Rezervacije, dolgoročne PČR in dolgoročne 
obveznosti 

108.274 27,2% 100.081 108 

Kratkoročne obveznosti in kratkoročne PČR 108.742 27,3% 89.461 122 

SKUPAJ  398.412 100,0% 415.328 96 
Tabela 18: Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31.12.2008 in 31.12.2007 v 000 EUR. 
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Graf 5: Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
 
 

6.10.2 Sredstva 

 
Konec leta 2008 je imela skupina Hit 398,4 mio EUR sredstev, kar je za 4% manj kot konec leta 
2007. Kratkoročna sredstva so predstavljala 15,9%, dolgoročna sredstva pa 84,1% vseh 
sredstev. Primerjalno z letom 2007 se je razmerje za 0,9 odstotnih točk spremenilo v prid 
dolgoročnih sredstev.  
 
 

 31.12.2008 Delež 31.12.2007 Indeks 
08/07

Opredmetena osnovna sredstva  249.958 62,7% 252.993 99

Ostala dolgoročna sredstva 85.024 21,3% 92.428 92

Kratkoročna sredstva in AČR 63.430 15,9% 69.907 91

SKUPAJ  398.412 100,0% 415.328 96
Tabela 19: Struktura sredstev skupine Hit na dan 31.12.2008 in 31.12.2007 v 000 EUR. 
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Graf 6: Struktura sredstev skupine Hit na dan 31.12.2008 in 31.12.2007. 

 
 
 
6.11 POKAZATELJI SKUPINE HIT4 

 
Kazalniki donosnosti in 

ekonomičnosti 
Leto 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
08/07 

Donosnost kapitala -8,1% 0,5%  

Donosnost sredstev -4,2% 0,3%  

Dobičkonosnost prihodkov -7,0% 0,4%  

Obračanje sredstev 0,60 0,67 90 

Celotna ekonomičnost 0,93 1,00 93 
Tabela 20: Kazalci donosnosti in ekonomičnosti za skupino Hit za leti 2008 in 2007. 

 
Donosnost kapitala, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in povprečno vrednostjo 
kapitala (brez čistega poslovnega izida tekočega leta), je bila v letu 2008 negativna in je znašala    
-8,1%. 
 
Donosnost sredstev, merjena s čistim poslovnim izidom glede na povprečno vrednost vseh 
sredstev, je bila v letu 2008 negativna v višini -4,2%.  
 
Dobičkonosnost prihodkov, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in celotnimi 
prihodki (poslovni prihodki, finančni prihodki, drugi prihodki), je v letu 2008 znašala -7,0%. 
 
Kazalnik obračanja sredstev, merjen z razmerjem med celotnimi prihodki in povprečno 
vrednostjo vseh sredstev, je v letu 2008 znašal 0,60, v letu 2007 pa je bila njegova vrednost 0,67.  
 
Celotna ekonomičnost, merjena z razmerjem med celotnimi prihodki in vsemi stroški in odhodki, 
je v letu 2008 znašala 0,93, v letu 2007 pa znašala 1,00.  
 
V tabeli 21 v nadaljevanju so prikazani še nekateri izbrani kazalniki uspešnosti poslovanja.

                                                 
4 Pokazatelji donosnosti so izračunani z upoštevanjem celotnega čistega poslovnega izida skupine (vsota čistega poslovnega 
izida večinskega lastnika in čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov). 
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6.12 KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA SKUPINE HIT 
 

Kazalniki Izračun kazalnikov Doseženo 
2008 

Doseženo 
2007 

Indeks 
08/07 

KAZALNIKI STANJA 
FINANCIRANJA (VLAGANJA)     

Stopnja lastniškosti financiranja = kapital / obveznosti do virov sredstev 45,5% 54,4% 84 

Stopnja dolgoročnosti financiranja = (kapital + dolgoročni dolgovi (+ rezervacije) + dolgoročne PČR) / 
obvez. do virov sred. 

72,7% 78,5% 93 

     
KAZALNIKI STANJA 
INVESTIRANJA (NALOŽBENJA) 

    

Stopnja osnovnosti investiranja = osnovna sredstva (po knjigovod. vred.) / sredstva 68,2% 64,3% 106 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 
= (osn. sred. (po knjig. vred.) + dolg. AČR (po knjig. vred.) + 
naložbene nepremičnine + dolg. fin. naložbe + dolg. posl. terj.) / 
sredstva 

83,5% 82,8% 101 

     
KAZALNIKI VODORAVNEGA FIN. 
USTROJA 

     

Koeficient kapitalske pokritosti OS = kapital / osnovna sred. (po knjigovod. vred.) 0,67 0,85 79 
Koeficient neposredne pokritosti 
kratk. obveznosti (hitri koef.) 

= likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 0,21 0,30 69 

Koeficient pospešene pokritosti 
kratk. obveznosti (pospešeni koef.) 

= (likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne 
obveznosti 

0,54 0,73 73 

Koeficient kratkoročne pokritosti 
kratk. obveznosti (kratkoročni koef.) 

= kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 0,58 0,78 75 

     

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI      

Koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki 0,96 1,03 94 

     

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI      

Koeficient čiste dobičkonosnosti 
kapitala 

= čisti poslovni izid v poslovnem letu (vsota čistega poslovnega izida 
večinskega lastnika in čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov) / 
povprečni kapital brez čistega poslovnega izida leta (celotni kapital 
večinskega in manjšinskih lastnikov)                                                                                               

-0,08 0,005  

     
Tabela 21: Kazalniki uspešnosti poslovanja.
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REVIZORJEVO POROČILO 
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7 SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETI, KONČANI 
31.12.2008 IN 31.12.2007 

 
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 233.492.168 233.742.371 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 134.905 343.161 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.795.517 1.600.951 
Prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 4.520.958 2.009.782 

Kosmati donos iz poslovanja 239.943.548 237.696.265

Poslovni odhodki (249.360.859) (231.111.532)

Stroški blaga, materiala in storitev (88.259.240) (84.660.144)
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala (24.963.440) (22.636.234)
Stroški storitev (63.295.800) (62.023.910)

Stroški dela (91.245.772) (86.221.542)
Stroški plač (63.136.712) (61.133.579)
Stroški socialnih zavarovanj (14.421.423) (13.222.554)
  - Stroški pokojninskih zavarovanj (10.138.096) (8.335.494)
  - Stroški drugih socialnih zavarovanj (4.283.327) (4.887.060)
Drugi stroški dela (13.687.637) (11.865.409)

Odpisi vrednosti (36.502.459) (25.214.811)

Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih (36.502.459) (25.162.124)
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih (52.687)

Drugi poslovni odhodki (33.353.388) (35.015.035)

Dobiček iz poslovanja (9.417.311) 6.584.733

Finančni prihodki 3.229.931 3.340.898

Finančni prihodki iz deležev 1.330.222 2.434.612 
Prihodki na podlagi deležev v pridruženih družbah 310.440 
Drugi finančni prihodki iz deležev 1.330.222 2.124.172 

Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev 1.899.709 906.286 
Finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev do pridruženih 
družb 36.188 7.488 
Drugi finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev 1.863.521 898.798 

Finančni odhodki (16.236.921) (6.240.475)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (6.300.728) (345.979)

Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah pridruženih podjetij (5.806.383) (19.332)
Drugi prevrednotovalni finančni odhodki (494.345) (326.647)

Finančni odhodki iz poslovnih in finančnih obveznostii (9.936.193) (5.894.496)
Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (9.909.991) (5.894.496)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti (26.202)

Drugi prihodki 2.571.525 804.666
Drugi odhodki (479.085) (1.338.564)

Poslovni izid pred davki (20.331.861) 3.151.258

Davek iz dobička (600.793) (2.148.428)

Odloženi davki 3.725.522 15.411 
Čisti poslovni izid manjšinjskih lastnikov (934.338) 675.070 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (18.141.470) 1.693.311  
 
 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi 
z njimi. 
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8 SKUPINSKI BILANCI STANJA ZA LETO, KONČANI NA DAN 31.12.2008 

IN 31.12.2007 
31.12.2008 31.12.2007

(v EUR) (v EUR)

SREDSTVA 398.411.783 415.328.115

Dolgoročna  sredstva 334.982.065 345.421.383

    Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razm. 21.944.387 14.150.139 
    Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 1.747.637 1.808.217 
    Dolgoročne premoženjske pravice 13.238.566 7.984.510 
    Uskupinjevalno dobro ime 6.913.630 4.341.050 
    Predujmi za neopredmetena sredstva 25 
    Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 44.529 16.362 

Opredmetena osnovna sredstva 249.957.589 252.993.137 
    Zemljišča in zgradbe 192.866.341 189.092.335 
       - Zemljišča 23.160.517 20.873.468 
       - Zgradbe 169.705.824 168.218.867 
    Druge naprave in oprema 45.280.700 56.294.166 
    Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 11.810.548 7.606.636 
      - Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 448.295 330.019 
      - Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 11.362.253 7.276.617 

Naložbene nepremičnine 13.799.710 14.133.969 

Dolgoročne finančne naložbe 45.229.209 60.892.687 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 44.383.814 59.842.643 
    Delnice in deleži v pridruženih družbah 7.183.280 14.180.969 
    Drugi delnice in deleži 32.172.944 43.594.425 
    Druge dolgoročne finančne naložbe 5.027.590 2.067.249 

Dolgoročna posojila 845.395 1.050.044 
    Dolgoročna posojila drugim 845.395 1.050.044 

Dolgoročne poslovne terjatve 1.653.613 1.705.292 
    Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.653.613 1.705.292 

Odložene terjatve za davek 2.397.557 1.546.159 

Kratkoročna sredstva 52.893.890 56.483.083 

Zaloge 4.917.457 4.214.848 
    Material 2.905.415 3.005.646 
    Nedokončana proizvodnja 778.230 643.325 

    Proizvodi in trgovsko blago 1.182.727 553.830 

    Predujmi dani drugim 51.085 12.047 

Kratkoročne finančne naložbe 11.869.290 9.795.273 

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 10.048.609 8.260.234 
    Druge kratkoročne finančne naložbe 10.048.609 8.260.234 
Kratkoročna posojila 1.820.681 1.535.039 
    Kratkoročna posojila pridruženim družbam 625.736 600.000 

    Kratkoročna posojila drugim 1.194.945 935.039 

Kratkoročne poslovne terjatve 13.213.055 15.276.302 
    Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.839.119 4.213.514 
    Kratkoročne terjatve do pridruženih družb 16.642 13.945 
    Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 9.357.294 11.048.843 

Denarna sredstva 22.894.088 27.196.660 

Aktivne časovne razmejitve 10.535.828 13.423.649  
 
 

Nadaljevanje bilance stanja je na naslednji strani. 
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SKUPINSKI BILANCI STANJA ZA LETI, KONČANI NA DAN 31.12.2008 IN 
31.12.2007 – nadaljevanje 

 
31.12.2008 31.12.2007

(v EUR) (v EUR)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 398.411.783 415.328.115

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 158.957.419 204.731.815 

Vpoklicani kapital 28.328.468 28.328.468 
    Osnovni kapital 28.328.468 28.328.468 

Kapitalske rezerve 29.618.361 29.618.361 

Rezerve iz dobička 84.166.764 92.440.497 
    Zakonske rezerve 5.303.159 5.303.159 
    Druge rezerve iz dobička 78.863.605 87.137.338 
Preneseni čisti poslovni izid 10.174.161 12.087.197 
Preostanek čistega izida poslovnega leta (9.967.736) 1.657.031 

Presežek iz prevrednotenja 16.793.587 40.641.340 

Uskupinjevalni popravek kapitala (156.186) (41.079)

Kapital manjšinskih lastnikov 22.438.309 21.053.574 

Druge sestavine kapitala manjšinskih lastnikov 22.438.309 21.053.574 

Rezervacije 6.999.190 6.468.952 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 6.999.190 6.468.952 
    Rezervacije za odpravnine in podobne obveznosti 4.520.513 5.757.529 
    Druge rezervacije 1.500.000 60.000 
    Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 978.677 651.423 

Dolgoročne obveznosti 101.274.464 93.612.453 

Dolgoročne finančne obveznosti 100.439.821 93.477.221 
    Dolgoročne finančne obveznosti do bank 93.051.509 93.334.979 
    Dolgoročne finančne obveznosti do drugih 7.388.312 142.242 

Dolgoročne poslovne obveznosti 52.328 69.265 
    Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 52.328 69.265 

Odložene obveznosti za davek 782.315 65.967 

Kratkoročne obveznosti 105.268.081 86.589.887 

Kratkoročne finančne obveznosti 62.038.114 50.255.593 
    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 61.338.849 48.026.039 
    Druge kratkoročne finančne obveznosti 699.265 2.229.554 

Kratkoročne poslovne obveznosti 43.229.967 36.334.294 
    Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.107.503 983.056
    Kratkoročne poslovne obveznosti do prid.družb 32.588 29.194
    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 19.115.437 18.747.917 
    Druge kratkoročne poslovne obveznosti 22.974.439 16.574.127 

Pasivne časovne razmejitve 3.474.320 2.871.434 

Zabilančne obveznosti 22.080.681 18.232.630  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi 
z njimi. 
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9 SKUPINSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO, KONČANO NA DAN 
31.12.2008 – RAZLIČICA II 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida 28.565.277 29.799.463 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 243.537.262 239.817.581 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (215.757.107) (207.891.017)

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 785.122 (2.127.101)
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 
razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za 
davek) poslovnih postavk bilance stanja 9.405.367 (961.711)

Začetne manj končne poslovne terjatve 2.761.334 (960.372)
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 2.691.087 (523.347)
Začetne manj končne odložene terjatve za davek (106.464) (13.061)
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo (1.428.835)
Začetne manj končne zaloge 106.481 2.455.783 
Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.570.430 (489.151)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 1.195.888 (2.728)
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek (813.389)
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri 
poslovanju (a + b) 37.970.644 28.837.752 

B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju 10.411.545 22.141.253 
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 8.167 470.863 
Prejemki od dobljenih deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 10.786 
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 976.477 35.148 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 6.501.103 1.895.980 
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 181.180 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.016.780 13.418.917 
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 727.838 6.309.559 
b)  Izdatki pri naložbenju (52.797.556) (137.497.560)
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (2.641.170) (6.915.621)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (30.682.891) (88.193.294)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin (70.000) (119.593)
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (15.833.398) (37.944.766)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (3.570.097) (4.324.286)
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri 
naložbenju (a + b) (42.386.011) (115.356.307)

C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju 146.748.134 191.726.015 
Prejemki od vplačanega kapitala 16.530.398 
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 12.846.196 55.856.922 
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 133.901.938 119.338.695 
b) Izdatki pri financiranju (146.638.369) (103.553.132)
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (8.372.782) (4.337.647)
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (5.890.617) (5.576.070)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (129.101.541) (92.050.335)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (3.273.429) (1.589.080)
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov 
pri financiranju (a + b) 109.765 88.172.883 

Č. Končno stanje denarnih sredstev 22.894.088 27.196.659 
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) (4.305.602) 1.654.328 
Tečajne razlike pri prevedbi 3.030 (4.389)
y) Začetno stanje denarnih sredstev 27.196.660 25.546.720  
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi 
z njimi. 
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10 IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE ZA LETO, KONČANO 31.12.2007 
 

(v EUR)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Presežek iz 
prevrednotenj

a

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid

Prevedbeni 
popravek 
kapitala

Skupaj kapital

A. Stanje 01/01-2007 28.328.468 29.618.361 86.440.497 685.366 10.301.832 9.987.957 92.835 165.455.316

B. Premiki v kapital 39.955.974 1.693.311 41.649.285
a) Vnos čistega poslovnega izida 

poslovnega leta 1.693.311 1.693.311
b) Vnos zneska posebnih 

prevrednotenj kapitala 39.955.974 39.955.974
c) Druga povečanja kapitala

č) Povečanje prevedbenih valutnih 
razlik

C. Premiki v kapitalu 6.000.000 4.024.238 (10.024.237)
a) Razporeditev čistega dobička 

kot sestavine kapitala po sklepu 
uprave in nadzornega sveta

36.280 (36.280)
b) Druge razporeditve sestavin 

kapitala po sklepu skupščine 6.000.000 3.987.958 (9.987.957)

Č. Premiki iz kapitala (2.238.873) (133.914) (2.372.787)
a) Izplačilo dividend (1.312.645) (1.312.645)
b) Druga zmanjšanja sestavin 

kapitala (133.914) (133.914)
c) Zmanjšanje prevedbenih razlik

(926.228) (926.228)

D. Stanje 31/12-2007 28.328.468 29.618.361 92.440.497 40.641.340 12.087.197 1.657.031 (41.079) 204.731.815  
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11 IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE ZA LETO, KONČANO 31.12.2008 
(v EUR)

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Presežek iz 
prevrednotenja

Preneseni čisti 
poslovni izid 

Čisti poslovni 
izid

Prevedbeni 
popravek 
kapitala

Skupaj kapital

A. Stanje 01/01-2008 28.328.468 29.618.361 92.440.497 40.641.340 12.087.197 1.657.031 (41.079) 204.731.815

B. Premiki v kapital 1.257.973 3.141.879 (18.141.470) (115.107) (13.856.725)
a) Vnos čistega poslovnega izida 

poslovnega leta (18.141.470) (18.141.470)
b) Vnos zneska posebnih 

prevrednotenj kapitala
c) Druga povečanja kapitala 1.257.973 3.141.879 4.399.852
č) Povečanje prevedbenih valutnih 

razlik (115.107) (115.107)

C. Premiki v kapitalu (8.273.733) 1.757.031 6.516.703
a) Razporeditev čistega dobička 

kot sestavine kapitala po sklepu 
uprave in nadzornega sveta

1.657.031 (1.657.030)
b) Poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala (8.173.733) 8.173.733
c) Druge razporeditve sestavin 

kapitala po sklepu skupščine (100.000) 100.000

Č. Premiki iz kapitala (25.105.726) (6.811.946) (31.917.672)
a) Izplačilo dividend (1.303.736) (1.303.736)
b) Uporaba presežka iz 

prevrednotenja (25.105.726)
c) Druga zmanjšanja sestavin 

kapitala (5.508.210) (5.508.210)

D. Stanje 31/12-2008 28.328.468 29.618.361 84.166.764 16.793.587 10.174.161 (9.967.736) (156.186) 158.957.419
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Prikaz poslovnega izida po preračunu na podlagi cen življenjskih potrebščin 
 
 
 
 

V izkazu 
poslovnega 
izida

Upoštevaje rast cen 
življenjskih 
potrebščin

Stopnja rasti v letu 2008 2,10%
Evidenčni splošni prevrednotovalni popravek kapitala (4.299.368)
Čisti poslovni izid skupine poslovnega leta 2008 (18.141.470) (22.440.838)  

 
 

 
 

 
 
 
 
Prikaz bilančnega dobička za leto 2008 obvladujoče družbe 
 
 
 

(v EUR)
Čisti poslovni izid poslovnega leta (8.173.733)
Preneseni čisti dobiček 564.261

8.273.733
Bilančni dobiček 2008 664.261
Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička po sklepu uprave in nadzornega sveta     
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12 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO, KONČANO 

31.12.2008 
 
 
12.1 POMEMBNE SPLOŠNE RAČUNOVODSKE USMERITVE PRI PRIPRAVI 

SKUPINSKIH KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
12.1.1 Splošne računovodske usmeritve 

 
Računovodski izkazi skupine so pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi  2006.   
 
 
12.1.2 Splošne računovodske usmeritve pri pripravi skupinskih konsolidiranih 

računovodskih izkazov 

 
Po SRS 2006 sestavlja skupino: 
 
− obvladujoče podjetje; 
− podjetja, odvisna od njega zaradi deleža v kapitalu; 
− podjetja, odvisna od njega zaradi prevladujočega vpliva iz drugih razlogov. 
 
Obvladujoče podjetje ima v pridruženem podjetju pomemben vpliv, če ima neposredno ali 
posredno, prek odvisnih podjetij, 20% ali več glasovalnih pravic. Pridružena podjetja so 
upoštevana v skupinskih računovodskih izkazih po kapitalski metodi. 
 
V primeru obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij gre za popolno uskupinjevanje. 
Popolno uskupinjevanje je združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in od njega 
odvisnih podjetij od postavke do postavke, tako da se seštevajo sorodne postavke sredstev, 
dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. Skupino moramo predstaviti, kot da gre za eno samo 
podjetje, zato je potrebno: 
 
- izločiti finančne naložbe obvladujočega podjetja v kapital oziroma dolgove odvisnih podjetij in 
deleže obvladujočega podjetja v kapitalu oziroma dolgovih odvisnih podjetij pa tudi druge 
medsebojne finančne naložbe in deleže v kapitalu oziroma dolgovih drugih podjetij v skupini ter v 
tej zvezi obračunati razlike; 
- izločiti medsebojne poslovne terjatve in poslovne dolgove; 
- izločiti medsebojne prihodke in odhodke; 
- izločiti neiztržene čiste dobičke in čiste izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj skupine; 
- ponovno obračunati davke in jih časovno razmejiti  ter 
- posebej izkazati manjšinske deleže v kapitalu in v čistem dobičku. 
 

12.1.2.1 Dobro ime ali presežek v uskupinjenem poslovnem izidu pri uskupinjevanju 

 
Po metodi, ki je upoštevana pri popolnem uskupinjevanju, je treba razliko med knjigovodsko 
vrednostjo finančne naložbe obvladujočega podjetja in pridobljenim deležem v kapitalu vsakega 
odvisnega podjetja v skupinski bilanci stanja pripoznati kot popravek razpoznavnih sredstev in 
dolgov v posamični bilanci stanja odvisnega podjetja, ob upoštevanju poštenih vrednosti teh 
sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti, oziroma kot dobro ime ali kot presežek (prihodek) v 
uskupinjenem poslovnem izidu, ki v posamični bilanci stanja odvisnega podjetja ali obvladujočega 
podjetja ni bil(o) izkazan(o). 
 
Vsak presežek nabavne vrednosti nad deležem obvladujočega podjetja v pošteni vrednosti 
pridobljenih razpoznavnih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti je treba v skupinski bilanci 
stanja opisati kot dobro ime in ga pripoznati kot sredstvo. Dobro ime se pozneje izkazuje po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrane izgube zaradi oslabitve, ki pomenijo prevrednotovalne 
poslovne odhodke v skupinskem izkazu poslovnega izida. Vsak presežek deleža v pošteni vrednosti 
pridobljenih razpoznavnih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti nad nabavno vrednostjo se v 
skupinskih računovodskih izkazih pripozna kot presežek (prihodek) v uskupinjenem poslovnem 
izidu. 
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12.1.2.2 Metoda prevedbe računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini 

 
Pri prevajanju iz tuje valute, v kateri so predstavljeni izvirni računovodski izkazi odvisnih družb, v 
poročevalno valuto obvladujočega podjetja, se upoštevajo tile postopki: 
 
− sredstva in obveznosti do njihovih virov, tako denarni kot nedenarni, se prevedejo po 

referenčnem tečaju ECB, ki ga objavi Banka Slovenije, na dan bilance stanja; 
− prihodki in odhodki se prevedejo po povprečnih referenčnih tečajih ECB v poslovnem letu; 
− tečajne razlike, ki nastanejo kot posledica te prevedbe, se razvrstijo kot kapital, dokler čista 

finančna naložba ni odtujena.  
 

12.1.2.3 Kapital obvladujočega podjetja in manjšinski kapital 

 
Pri sestavljanju skupinske bilance stanja se del osnovnega kapitala in nanj vezanih drugih sestavin 
kapitala odvisnih podjetij, ki pripada obvladujočemu podjetju, izloči iz uskupinjenega kapitala, 
hkrati z izločitvijo finančnih naložb obvladujočega podjetja vanje. V skupinsko bilanco stanja se 
zajame dodatno v enotnem znesku le preostali del vseh sestavin kapitala odvisnih podjetij, ki 
pripada drugim lastnikom in je označen kot manjšinski kapital odvisnih podjetij.  
 
Deleži manjšinskih lastnikov v kapitalu odvisnega podjetja se obračunavajo vsako leto na novo. 
 

12.1.2.4 Davek od dobička 

 
Davek od dobička skupine vključuje odmerjeni davek obvladujočega podjetja in odmerjene davke 
odvisnih podjetij. Odmerjeni davek je znesek davka iz dobička, ki ga je treba poravnati glede na 
obdavčljivi dobiček v posameznem obdobju.  
 

12.1.2.5 Poslovno leto 

 
Poslovno leto obvladujoče družbe in vseh družb v skupini je enako koledarskemu letu. 
 
 
 
12.1.3 Ostale značilne računovodske usmeritve, pri pripravi skupinskih 

(konsolidiranih) računovodskih izkazov 

 
Pri pripravi skupinskih računovodskih izkazov se uporabljajo enotne računovodske usmeritve za 
podobne  posle in druge poslovne dogodke v podobnih okoliščinah; to je računovodske usmeritve, 
kot jih uporablja obvladujoča družba pri pripravi svojih ločenih računovodskih izkazov ter so 
predstavljene v nadaljevanju. 
 

12.1.3.1 Stopnje pomembnosti pri razkrivanju postavk  

 
Razkrivajo se vse pomembne postavke, pri čemer je pomembnost odvisna od velikosti posamezne 
postavke ali napake, ocenjene v posameznih okoliščinah oziroma opustitve ali napačne predstavitve 
posamezne postavke. Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR. 
 

12.1.3.2  Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti 

 
Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti, se preračunajo v domačo valuto po referenčnem  
tečaju ECB, ki ga objavi Banka Slovenije na dan nastanka in na dan bilance stanja. Tečajne razlike, 
ki nastanejo do dneva poravnave ali do dneva bilance stanja, so vključene v izkaz poslovnega izida 
kot finančni prihodki ali finančni odhodki.  
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12.1.3.3 Področni in območni odseki 

 
Pri predstavljanju gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih upošteva skupina področne in 
območne odseke. 
 
Področni odseki so sestavni deli skupine, ki izdelujejo različne proizvode (skupine sorodnih 
proizvodov) oziroma opravljajo različne storitve (skupine sorodnih storitev), ki se prodajajo 
predvsem kupcem zunaj skupine (skupine sorodnih proizvodov oziroma storitev). Pomembni 
področni odseki skupine so: 
 
− dejavnosti posebnih iger na srečo, 
− dejavnost gostinstva,  
− ostale dejavnosti (trgovina na debelo in drobno, dajanje v poslovni najem in podobno). 
 
Območni odseki so sestavni deli skupine, ki poslujejo na zemljepisnih območjih v posameznih 
državah ali skupinah držav, primernih okoliščinam njegovega delovanja (zemljepisnih območjih). 
Pomembni območni odseki  skupine so: 
 
− Slovenija, ki se šteje za en območni odsek, 
− tujina. 
 

12.1.3.4 Prevrednotovanje gospodarskih kategorij, ki je posledica sprememb cen 
gospodarskih kategorij 

 
Po SRS 2006 skupina opravi: 
 
1.  za sredstva, ki jih vrednoti po modelu prevrednotenja, prevrednotenje zaradi: 
 
− povečanja knjigovodske vrednosti zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost ali 
− zmanjšanja knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost 
 
2. za sredstva, ki jih vrednoti po modelu nabavne vrednosti: 
 
− zmanjšanja knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. 
 

12.1.3.5 Spremembe računovodskih usmeritev in računovodskih ocen 

 
Skupina vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2008 skupina ni 
spreminjala računovodskih usmeritev. 
 
Skupina  je v poslovnem letu spreminjala računovodske ocene glede dobe koristnosti opredmetenih 
osnovnih sredstev, in sicer zgradb. Matična družba je do sedaj uporabljala za zgradbe enotno 
amortizacijsko stopnjo. Glede na to, da se zgradbe za potrebe iger na srečo in zgradbe za potrebe 
ostalih dejavnosti različno izrabljajo predvsem zaradi fizičnega in gospodarskega zastaranja, je za 
slednje uporabila nižjo amortizacijsko stopnjo. 
 

12.1.3.6 Popravki napak  

 
V poslovnem letu je skupina v breme prenesenega dobička knjižila oblikovanje rezervacij za 
neizplačane plače in drugih prejemkov tožnice od leta 1996 dalje, kar je pojasnjeno v pojasnilu 
12.1.42 ter uskladitev pobotanih terjatev in obveznosti po posameznikih iz naslova trajnih vlog, kar 
je pojasnjeno v pojasnilu 12.1.45. 
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12.1.4 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 
Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Po začetnem 
pripoznanju skupina neopredmetena sredstva vodi po modelu nabavne vrednosti, pri čemer je 
njegova nabavna vrednost zmanjšana za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo 
zaradi slabitve. Amortiziranje se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na 
razpolago za uporabo. Amortizacija neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti se 
obračunava po enakomerni časovni metodi, v celotni končni dobi koristnosti, z uporabo letnih 
amortizacijskih stopenj, ki znašajo: 
 

−   usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva 20%,  
− patenti in licence 20%,  
− blagovne znamke  10%,  
− ostala neopredmetena sredstva 11%-50%.  

Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njegove uporabe ne 
pričakuje nikakršne gospodarske koristi. 
 
Pri pomembnih neopredmetenih sredstvih skupina preverja nadomestljivo vrednost. Kot 
nadomestljiva vrednost se šteje vrednost pri uporabi. 
 
Konec leta skupina najprej oceni ali obstajajo znaki slabitve. V kolikor se ocena nadomestljive 
vrednosti razlikuje od knjigovodske vrednosti za več kot 30%, se pristopi k ugotavljanju 
nadomestljive vrednosti, tako da jih da oceniti pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.   
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo dolgoročno odložene stroške. Zmanjševanje 
njihove vrednosti je strošek  posameznega obračunskega obdobja. 
 
 
 
12.1.5 Opredmetena osnovna sredstva 

 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. 
Nabavna vrednost je sestavljena iz: 
 
− nakupne cene, zmanjšane za popuste, 
− uvoznih in nevračljivih dajatev,  
− stroškov, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi sredstva, 
− ocenjenih stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve, 
− stroškov preizkušanja delovanja. 

 
Le v izjemnih primerih se vštevajo v nabavno vrednost sredstva tudi obresti od posojil za 
opredmeteno osnovno sredstvo.  
 
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove bodoče koristi. 
 
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, zmanjšujejo  
popravek vrednosti opredmetenega sredstva, če  podaljšujejo njegovo dobo koristnosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo trajno, čeprav so še uporabna, skupina 
izkazuje  po pošteni  ali knjigovodski vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje in sicer po tisti, ki je 
manjša. 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je 
razpoložljivo za uporabo. 
 
Amortizljivi znesek pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih je enak izvirni, oslabljeni nabavni 
vrednosti, zmanjšani za preostalo vrednost. Amortizacija se obračunava časovno enakomerno skozi 
ocenjeno dobo koristnosti posameznega sredstva.  
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Povprečne uporabljene letne amortizacijske stopnje v letu 2008 so: 
 

− zgradbe s stavbišči 1,8  -   5,0 %, 
− komunalna urejenost objektov 5,0  - 14,3 %, 
− igralni avtomati in druga igralna oprema 25,0  - 33,3 %, 
− računalniška oprema 33,3  - 50,0 %, 
− ostala oprema 5,0  - 33,3 %. 

 
 
V letu 2008 je matična družba spremenila amortizacijske stopnje za zgradbe, in sicer za zgradbe, ki 
se  uporabljajo za potrebe neigralniških dejavnosti. Objekti za ta namen so bili v zadnjih letih 
obnovljeni. Projektirani in izvedeni so bili v skladu z evropskimi standardi, uporabljene so vrhunske 
in najsodobnejše tehnologije, kar vse zagotavlja energetsko varčnost in trajnost, poleg tega pa tudi 
manjšo obrabo. 
 
Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva se odpravi, če se sredstvo odtuji ali se trajno ne 
uporablja več in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih gospodarskih koristi. Pri 
odpravi pripoznanja prevrednotenega opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med čistim 
donosom in knjigovodsko vrednostjo izkaže med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki ali 
prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki, presežek iz prevrednotenja iz naslova prevrednotenja 
odtujenega  sredstva pa prenese neposredno v preneseni poslovni izid, ko je sredstvo prodano. 
 
Skupina uporablja za merjenje osnovnih sredstev model nabavne vrednosti.   
 
Opredmeteno osnovno sredstvo se po začetnem pripoznanju amortizira in slabi, če njegova 
knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Zaradi oslabitve prevrednotuje 
opredmetena osnovna sredstva praviloma takoj, ko je oslabitev ugotovljena, sicer pa najmanj 
takrat, ko njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo za več kot 10%. Kot nadomestljiva 
vrednost se upošteva  prodajna vrednost ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je večja. 
 
Skupina ugotavlja nadomestljivo vrednost za denar ustvarjajoče enote (DUE). Kot DUE določa 
Zabaviščne centre in ostale poslovne enote po njihovih posameznih lokacijah.  
 
Skupina bo ugotavljala nadomestljivo vrednost DUE na podlagi cenitev, če se okoliščine poslovanja 
bistveno spremenijo. Cenitev bodo izvedli pooblaščeni ocenjevalci vrednosti.  
 
Za leto 2008 je skupina preverjala nadomestljivo vrednost  v matični družbi za IZC Park, IZC Perlo 
in IZC Korono (glej pojasnilo 12.1.31). 
 
V obdobjih med cenitvami pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nadomestljivo vrednost 
opredmetenih osnovnih sredstev presoja skupina sama. Na koncu poslovnega leta skupina najprej 
preveri ali obstajajo razlogi za slabitev.  
 
Pomembno skupino opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo nepremičnine. 
 
 
12.1.6 Naložbene nepremičnine 

 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala 
vrednost dolgoročne naložbe. Skupina meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. 
Naložbene nepremičnine po začetnem pripoznanju skupina amortizira in slabi, če njegova 
knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Skupina naložbene nepremičnine ves čas 
uporabe obračunava tako kot opredmetena osnovna sredstva. 
 
Uporabljene amortizacijske stopnje za naložbene nepremičnine v letu 2008 so: 
 
Naložbene nepremičnine - gradbeni objekti       3 %, 
Naložbene nepremičnine - zemljišča                     0 %.  
 
Skupina uporablja  za slabitev naložbenih nepremičnin enake usmeritve kot  pri opredmetenih 
osnovnih  sredstvih. Amortizacijske stopnje so se v letu 2008 spremenile (glej pojasnilo 12.1.5). 
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12.1.7 Finančne naložbe 

 
Dolgoročne  finančne naložbe so tiste finančne naložbe, s katerimi se ne trguje in jih ima skupina v 
posesti več kot leto dni. Vse ostale finančne naložbe skupina izkazuje v bilanci stanja med 
kratkoročnimi finančnimi naložbami. 
 
Skupina razvršča dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe med: 
 
− finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
− finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
− posojila,  
− za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

 
Skupina finančne naložbe razvršča še na naložbe v družbe v skupini, v pridružene družbe in druge  
naložbe. 
 
Dolgoročne finančne naložbe v kapital, lastniške vrednostne papirje drugih podjetij ali dolžniške 
vrednostne papirje drugih podjetij skupina ob začetnem pripoznanju ovrednoti po pošteni 
vrednosti. Začetni pripoznani vrednosti prišteje stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali 
izdaje finančnega sredstva (razen pri sredstvu, ki je uvrščeno v skupino sredstev, izmerjenih po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida).  
Pri obračunavanju običajnih nakupov in prodaj finančnih naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti 
prek poslovnega izida, in finančnih naložb, razporejenih med za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva, izmerjenih po pošteni vrednosti, skupina upošteva datum trgovanja. 
 
Pri obračunavanju običajnih nakupov in prodaj finančnih naložb, razporejenih v skupino v posesti 
do zapadlosti v plačilo in finančnih naložb v posojila, torej finančnih naložb, ki se izmerijo po 
odplačni vrednosti, skupina upošteva datum poravnave. 
 
Na dan sestavitve bilance stanja skupina finančne naložbe izmerjene po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida izmeri po pošteni vrednosti po cenah na delujočih trgih. Dobički ali izgube iz 
spremembe poštene vrednosti se pripoznajo v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in 
finančnih odhodkov. Prejete dividende povečujejo finančne prihodke. Tečajne razlike, kakor tudi 
obresti, pa se poračunavajo s poslovnim izidom. 
 
Finančne naložbe v posojila in naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo se izmerijo po odplačni 
vrednosti po metodi efektivnih obresti za pomembne finančne naložbe ter samo v primerih, ko se 
efektivna obrestna mera razlikuje od pogodbene obrestne mere za več kot 30%.  
 
Finančne naložbe razpoložljive za prodajo  izmerjene po pošteni vrednosti se na dan bilance stanja 
izmerijo po dokazani pošteni vrednosti, objavljeni na delujočih trgih. Dobički ali izgube se 
pripoznajo kot povečanje ali zmanjšanje ustreznega presežka iz prevrednotenja,  če pa je poštena 
vrednost naložbe manjša od njene knjigovodske vrednosti, pa kot negativni presežek iz 
prevrednotenja. 
 
 
12.1.8 Izpeljani finančni instrument zamenjave obrestnih mer – IRS (Interest 

Rate Swap) 

 
Izpeljani finančni inštrument je finančni inštrument:  
 
− katerega vrednost se spremeni zaradi spremembe določene obrestne mere, tečaja vrednostnih 

papirjev, valutnega tečaja ali podobnih spremenljivk, 
− ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno čisto začetno finančno 

naložbo in  
− ki se poravna v prihodnosti.  
 
Izpeljani finančni inštrumenti so tudi blagovna ali finančna rokovna pogodba, pogodba o finančni 
zamenjavi in pogodba o opcijah. Skupina uporablja pogodbe o obrestnih zamenjavah za varovanje 
pred tveganjem. Pred tveganjem varovana postavka je finančna obveznost skupine do bank, ki 
izpostavlja podjetje tveganju spremembe prihodnjih denarnih tokov in je za obračunavanje 
varovanja pred tveganjem določena kot varovana pred tveganjem. Učinki pogodb o obrestnih 
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zamenjavah so izkazani kot  povečanje ali zmanjšanje ustreznih odhodkov financiranja v zvezi z 
varovanimi postavkami finančnih dolgov. Pripoznavajo se na poravnalni dan in na dan bilance 
stanja.  
 
 
12.1.9 Zaloge 

 
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. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Pri porabi zalog 
materiala in trgovskega blaga matična družba uporablja metodo drsečih povprečnih cen. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto 
iztržljivo vrednost. 
 
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala obremenjuje stroške materiala, zmanjšanje zalog blaga pa 
ustrezne poslovne odhodke. 
 
 
12.1.10   Poslovne terjatve 

 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo tudi poplačane.  
 
Terjatve se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izražene 
v tuji valuti in se po njihovem prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj, ali če so izražene v 
domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z namenom 
ohranjanja njihove realne vrednosti. Povečanje terjatev iz obeh naslovov povečujejo redne finančne 
prihodke, zmanjšanje terjatev pa redne finančne odhodke.  
 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, 
se štejejo kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne. Terjatve se 
zaradi oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno 
vrednost, to je udenarljivo vrednost. Popravek vrednosti bremeni prevrednotovalne poslovne 
odhodke v zvezi s terjatvami in oblikuje ustrezni popravek vrednosti terjatev.  
 
Glede na izkušnje iz prejšnjih let in pričakovanja v obračunskem obdobju se za terjatve do kupcev 
določi stopnjo za vse terjatve ali po posamezni terjatvi, po kateri nato skupina vračunava zneske 
odpisa terjatev v breme prevrednotovalnih odhodkov poslovanja in v dobro ustreznega popravka 
vrednosti terjatev.  

Za kasnejše odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine, in sicer zavrnitev potrditve stanj 
terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka in druge.  

 
12.1.11   Terjatve za odloženi davek 

 
Terjatve za odloženi davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih 
glede na:  
 
− odbitne začasne razlike, 
− prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja obdobja, 
− prenos neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. 
 
Terjatve za odloženi davek za odbitne začasne razlike se pripoznajo, če je verjetno, da se bo 
pojavil razpoložljivi obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za odbitne začasne razlike. 

Terjatve za odloženi davek za neizrabljene davčne izgube in davčne dobropise se pripoznajo, če je 
verjetno, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti za 
neizrabljene davčne izgube in neizrabljene davčne dobropise. 
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Terjatve za odloženi davek se izkažejo kot dolgoročne terjatve.  
 
 
12.1.12   Denarna sredstva 

 
Denarna sredstva so domača in tuja gotovina v blagajnah, knjižni denar na računih v bankah in 
drugih finančnih organizacijah in denar na poti, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri 
banki ali drugi finančni instituciji, ter denarni ustrezniki oz. naložbe, ki jih je mogoče v bližnji 
prihodnosti pretvoriti v znesek denarnih sredstev. 
 
 
12.1.13   Kapital 

 
Skladno s SRS 2006 in določbami ZGD-1 sestavljajo celotni kapital skupine te kategorije: 
 
− vpoklicani kapital, 
− kapitalske rezerve, 
− rezerve iz dobička, 
− presežek iz prevrednotenja, 
− preneseni čisti poslovni izid in 
− čisti poslovni izid poslovnega leta. 
 
Vpoklicani osnovni kapital se izkazuje z nominalnimi zneski, ki izhajajo iz statutov družb v skupini 
in so registrirani na sodišču. Pojavlja se kot delniški kapital, ki se razčlenjuje na tistega iz 
prednostnih delnic in tistega iz navadnih delnic.  
 
ZGD-1 izrecno navaja delitev rezerv na kapitalske rezerve in rezerve iz dobička in navaja vire, iz 
katerih se posamezne kategorije rezerv oblikujejo kot tudi namene, za katere je dopustno uporabiti 
te posamezne kategorije rezerv. Kapitalske rezerve se lahko uporabljajo samo za izrecne v ZGD-1 
opredeljene namene in se ne morejo neposredno nameniti za izplačila delničarjem. Vir oblikovanja 
ni poslovni izid, ampak se oblikujejo iz kapitala. Med kapitalskimi rezervami se na podlagi določb 
ZGD-1 izkazuje tudi splošni prevrednotovalni popravek kapitala. 
 
Na oblikovanje zakonskih rezerv vplivajo predpisi, predvsem Zakon o igrah na srečo in Zakon o 
gospodarskih družbah: 
 
- Po določbah 58. člena Zakona o igrah na srečo je za poslovanje koncesionarja potreben 

osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 417.292 EUR, če ima koncesionar eno koncesijo. Za 
vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 417.292 EUR dodatnega kapitala. Po določbah 59. člena 
Zakona o igrah na srečo, oblikuje koncesionar obvezne varnostne rezerve za zagotovitev 
varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti. Varnostne rezerve morajo znašati najmanj 50 
% vrednosti osnovnega kapitala iz 58. člena Zakona o igrah na srečo. Koncesionar jih lahko 
oblikuje postopoma v treh letih od začetka poslovanja.  

- Po določbah 64. člena Zakona o gospodarskih družbah mora družba oblikovati zakonske 
rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih in kapitalskih rezerv najmanj enaka 10% 
osnovnega kapitala. 

 
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let je ostanek tedanjega čistega dobička, ki ni bil v obliki 
dividend razdeljen prinašalcem kapitala oziroma ni bil opredeljen kot rezerva. 
 
 
12.1.14   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se 
bodo poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Rezervacije se v računovodskih razvidih 
pripoznajo z vračunavanjem ustreznih stroškov, za katere je verjetno, da bodo v prihodnosti 
nastajali in je zanje potrebno rezerviranje pokrivanja. 
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške (odhodke), za katerih kritje so bile oblikovane. 
 
Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve štejemo prejete državne podpore in donacije. 
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12.1.15  Odložene obveznosti za davek 

Obveznost za odloženi davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike. Če se pri 
prevrednotevanju sredstev, poveča presežek iz prevrednotenja, se obračunana obveznost za 
odloženi davek evidentira neposredno v breme presežka iz prevrednotenja in ne vpliva na poslovni 
izid podjetja. 
  

12.1.16  Finančni dolgovi   

 
Finančni dolgovi so predvsem dobljena dolgoročna in kratkoročna posojila na podlagi posojilnih 
pogodb. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, 
ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga. Finančni dolgovi se 
zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti 
in se po njihovem prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj ali če so izraženi v domači valuti in je 
med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z namenom ohranjanja njihove realne 
vrednosti. Pri tem nastalo povečanje finančnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, 
zmanjšanje finančnih dolgov pa redne finančne prihodke. 
 
 
12.1.17   Poslovni dolgovi  

 
Poslovni dolgovi so predvsem dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali storitve, kratkoročne 
obveznosti do zaposlencev za opravljeno delo, kratkoročne obveznosti do financerjev v zvezi z 
obrestmi, kratkoročne obveznosti do države iz naslova davkov ter kratkoročne obveznosti v zvezi z 
razdelitvijo poslovnega izida. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o 
njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma 
obračunane stroške, odhodek ali delež v poslovnem izidu.  
 
 
12.1.18   Prihodki  

 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od 
opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo se ugotavljajo dnevno, kot vrednost prejetih vplačil 
za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšanih za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger, ter 
prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu. V skladu z določbami Zakona o igrah na 
srečo je dobljena napitnina, ki jo dajejo igralci za izvajanje določenih posebnih iger na srečo, 
sestavni del prihodkov skupine, kot koncesionarja. Čisti prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih 
iger na srečo so zmanjšani za davek od iger na srečo.  
 
Čisti prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo se do zneska dela dobljenih vplačil, 
namenjenih udeležbi pri posameznih vrstah iger s progresivnimi dobitki, začasno odložijo in 
odloženi prihodki prikažejo na kontih kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev.  
 
Čisti prihodki od opravljenih storitev in iz prodaje blaga in materiala so prodajne vrednosti prodanih 
storitev, trgovskega blaga in materiala, navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse 
popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje, a tudi za vrednosti vrnjenih količin.  
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo predvsem ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih 
terjatev zaradi odprave njihove slabitve ter odpisov poslovnih dolgov. 
 
Finančne prihodke predstavljajo finančni prihodki iz deležev, finančni prihodki iz danih posojil in 
finančni prihodki iz poslovnih terjatev. Sestavljajo jih obračunane obresti, pozitivne tečajne razlike 
in deleži v dobičku drugih ter finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev. 
Finančni prihodki iz dividend in deležev se pripoznajo takrat, ko dobi podjetje pravico do poplačila,   
drugi finančni prihodki pa ob preračunu na večjo pošteno vrednost, ob odtujitvi ali pa ob sestavi 
bilance stanja zaradi preračuna finančne naložbe zaradi spremembe tečaja tuje valute. 
 
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del 
glavnice in veljavno obrestno mero.  
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Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni 
izid.  
 
 
12.1.19   Stroški 

 
Nakupi zalog materiala, namenjeni takojšnji uporabi, se ob nakupu pripoznajo neposredno med 
stroški materiala.  
 
Med ustreznimi stroški večine družb v skupini je pripoznan tudi vstopni davek na dodano vrednost, 
ki ga ne morejo v skladu s predpisi poračunati z izstopnim davkom na dodano vrednost. 
 
Od podpisa koncesijskih pogodb v letu 1999 se med drugimi stroški pripoznavajo tudi stroški 
koncesijskih dajatev. 
 
 
12.1.20   Odhodki 

 
Poslovni odhodki se obravnavajo na dva načina. Po namenu (funkciji) se razvrščajo na nabavno 
vrednost prodanih količin ter na stroške prodajanja in stroške splošnih dejavnosti. Stroški obresti 
so izključeni iz poslovnih odhodkov. 
 
Nabavna vrednost prodanih količin materiala in trgovskega blaga ustreza normalnemu vrednotenju 
zalog materiala in trgovskega blaga. Prenos nabavne vrednosti trgovskega blaga in materiala med 
prodane količine se na matični družbi opravi po metodi drsečih povprečnih cen.  
 
Prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo predvsem: negativna razlika med čistim donosom 
in knjigovodsko vrednostjo odtujenega osnovnega sredstva, popisni primanjkljaji, oslabitev 
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zalog, poslovnih terjatev, 
kratkoročnih časovnih razmejitev.  
 
Finančne odhodke sestavljajo finančni odhodki iz finančnih obveznosti, finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti in finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb. Prve predstavljajo  
predvsem odhodki za obresti in negativne tečajne razlike od kratkoročnih in dolgoročnih dolgov. 
Finančne odhodke iz poslovnih obveznosti pa predstavljajo obresti in tečajne razlike poslovnih 
dolgov. Slabitve posojil in finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo in  slabitve finančnih 
naložb v kapitalske inštrumente, ki se merijo po nabavni vrednosti, ker njihove poštene vrednosti 
ni mogoče izmeriti  se takoj pripoznajo v finančnih odhodkih. Medtem, ko se slabitev finančnih 
naložb razpoložljivih za prodajo, ki se merijo po pošteni vrednosti prek kapitala, najprej pripozna v 
presežku iz prevrednotenja in šele  po odpravi tega bremeni poslovni izid. 
 
Druge odhodke predstavljajo predvsem odhodki povezani z naložbenimi nepremičninami, med 
katere sodi amortizacija naložbenih nepremičnin, odhodki iz oslabitve naložbenih nepremičnin 
(velja samo za leto 2007)  ter  neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 
zmanjšujejo poslovni izid.  
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12.1.21   Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki  

 
 
Podrobnejša členitev čistih prihodkov iz prodaje poslovnih učinkov: 
 
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 226.365.912    232.405.914    
Prihodki od prodaje blaga in materiala 7.126.256    1.336.457    
Skupaj čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 233.492.168    233.742.371    

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 134.905    343.161    

Skupaj vrednost usredstvenih lastnih storitev 1.795.517    1.600.951    

Skupaj prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 4.520.958    2.009.782    

Skupaj kosmati donos iz poslovanja 239.943.548    237.696.265     
 
 
 
 
 
Prevrednotovalne in ostale poslovne prihodke sestavljajo:   
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 1.519.128    1.055.386    
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev drugim 2.615.287    330.680    
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev pridruženim podjetjem 5.551    
Skupaj 4.139.966    1.386.066    

Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki 380.992    621.684    
Odprava  slabitve terjatev 2.032    

Skupaj prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 4.520.958    2.009.782     
 
 
 
Čisti prihodki iz prodaje so zmanjšani za izločene prihodke med družbami v skupini v znesku 5.263 
tisoč EUR (leto 2007: 3.579 tisoč EUR), drugi poslovni prihodki pa so zmanjšani za prihodke med 
družbami v skupini za 18 tisoč EUR (leto 2007:  915 tisoč EUR).  
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Kosmati donos iz poslovanja po področnih odsekih v EUR: 
 
 

IGRALNIŠTVO  GOSTINSTVO OSTALO IZLOČITVE SKUPAJ

Čisti prihodki od prodaje 189.589.535    36.160.013    13.005.995    (5.263.374) 233.492.169    
Na domačem trgu (Slovenija) 165.114.218    30.028.341    6.736.379    (1.658.327) 200.220.611    

Družbe v skupini 12.956    298.711    1.346.660    (1.658.327)
Pridružene družbe 966    6.651    7.617    
Drugi 165.101.262    29.728.664    5.383.068    200.212.994    

Na tujem trgu 24.475.317    6.131.672    6.269.616    (3.605.047) 33.271.558    
Družbe v skupini 27.343    11.655    3.566.049    (3.605.047)
Pridružene družbe
Drugi 24.447.974    6.120.017    2.703.567    33.271.558    

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizv. 134.905    134.905    

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.753.034    42.483    1.795.517    

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 198.851    18.060    4.321.616    (17.569) 4.520.958    
Družbe v skupini 12.551    0    5.018    (17.569)
Pridružene družbe 5.319    16    216    5.551    
Drugi 180.981    18.044    4.316.382    4.515.407    

Kosmati donos iz poslovanja 189.788.386    37.931.107    17.504.999    (5.280.943) 239.943.548     
 
 
 
Kosmati donos iz poslovanja po območnih odsekih v EUR: 
 
 

SLOVENIJA
OSTALE 
DRŽAVE IZLOČITVE SKUPAJ

Čisti prihodki od prodaje 201.878.938    36.876.604    (5.263.374) 233.492.168    
Družbe v skupini 1.658.327    3.605.047    (5.263.374)
Pridružene družbe 7.617    7.617    
Drugi 200.212.994    33.271.557    233.484.550    

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje134.905    134.905    

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.763.342    32.175    1.795.517    

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 4.532.331    6.196    (17.569) 4.520.958    
Družbe v skupini 17.569    (17.569)
Pridružene družbe 5.551    5.551    
Drugi 4.509.211    6.196    4.515.407    

Kosmati donos iz poslovanja 208.309.516    36.914.975    (5.280.943) 239.943.548     
 
 
 
12.1.22   Stroški blaga, materiala in storitev 

 
Stroški blaga, materiala in storitev vključujejo: 
 
 

2008 2007
( v EUR) ( v EUR)

Stroški materiala in nabavna  vrednost prodanega 
blaga 24.963.440    22.636.234
Stroški storitev 63.295.800    62.023.910

Skupaj stroški blaga, materiala in storitev 88.259.240 84.660.144
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Iz stroškov blaga, materiala in storitev smo v letu 2008 izločili stroške, nastale med družbami v  
skupini, in sicer: 

− nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala za 174 tisoč EUR (leto 2007: 30 tisoč EUR), 
− stroškov storitev za 5.105 tisoč EUR (leto 2007: 5.109 tisoč EUR). 
 
 
Stroški po funkcionalnih skupinah: 
 

2008 2007
( v EUR) ( v EUR)

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 174.655.318    150.271.082    

Stroški prodajanja 26.780.512    49.126.775    

Stroški uprave 47.925.029    31.713.675    

Skupaj stroški storitev 249.360.859 231.111.532  
 
 
12.1.23   Stroški dela  

 
V letu 2008 so znašali zaslužki in deleži v dobičku članov uprave v matični družbi 792 tisoč EUR, 
nadzornega sveta 146 tisoč EUR in drugih delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe 3.386  tisoč EUR.   
 

Skupina  na dan 31.12.2008 nima terjatev za dane predujme in posojila do članov uprave, članov 
nadzornih  svetov in drugih delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del 
kolektivne pogodbe. 
 

V času od oktobra 2002 do marca 2004 je večje število delavcev matične družbe na delovnem 
sodišču vložilo tožbo za izplačilo trajnih vlog v kapitalu HIT d.o.o. v višini, ki jih je z odločbo APPNI 
stornirala, to je odpravila, v postopku revizije lastninskega preoblikovanja. Odločba APNNI priznava 
imetnikom trajnih vlog, kot obveznost HIT-a, le vplačila v kapitalske vložke, istočasno pa 
vzpostavlja terjatve HIT-a za izplačila deležev iz dobička in druga izplačila. Zato ima matična 
družba iz tega naslova na dan 31.12.2008 pripoznane pobotane obveznosti in terjatve do 
posameznih delavcev, in so podrobneje predstavljene v pojasnilu 12.1.37 k računovodskim 
izkazom. 

 

Matična družba je v letu 2003 podrobno preiskala te terjatve in obveznosti do delavcev in v 
sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ugotovila, da terjatve do delavcev na dan 18.6.1994 
presegajo obveznosti družbe do delavcev na ta dan, upoštevaje enake pravne temelje in 
predpostavke, kot so bile uporabljene v postopku revizije lastninskega preoblikovanja in v dokončni 
Odločbi APPNI. Družba HIT je 18.7.1996 vložila tožbo proti Agenciji Republike Slovenije za 
lastninsko preoblikovanje (ARLP) pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, zaradi omenjene odprave 
odločbe štev.: 380-22/93- IV/ŠK APPNI Podružnica Nova Gorica z dne 28.6.96, ki je bila izdana v 
postopku revizije lastninskega preoblikovanja HIT d.o.o. Glavna obravnava je bila zaključena 
07.09.2005, sodba okrožnega sodišča Nova Gorica je postala pravnomočna 4.1.2007 ter je potrdila 
odločbo APPNI. 
 
Delavci matične družbe vodijo z družbo tudi druge delovne spore, ki pa v primeru uspeha delavcev, 
ne morejo imeti pomembnih možnih obveznosti za družbo, zato družba za te spore tudi ni 
oblikovala nobenih rezervacij, razen za spor, ki je pojasnjen v pojasnilu 12.1.3.6 in 12.1.42. 
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12.1.24   Odpisi vrednosti 

 
Odpise vrednosti sestavljajo: 
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 31.713.866    25.095.106    

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 4.788.593    67.018    

Skupaj amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 36.502.459    25.162.124    

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 52.687    

Skupaj odpisi vrednosti 36.502.459    25.214.811     
 
 
 
12.1.25   Drugi odhodki iz poslovanja 

 
Drugi odhodki iz poslovanja vključujejo: 
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Rezervacije za  jubilejne in odpravnine ob upokojitvi 539.964    190.918    
Koncesijska dajatev za prirejanje iger na srečo, pristojbine za igralne naprave 27.400.667    30.467.092    
Prispevek za mestno zemljišče 1.942.360    1.747.545    
Štipendije dijakom in študentom 47.598    73.156    
DDV od interne realizacije 1.522.308    1.093.183    
Ostali stroški 1.900.491    1.443.141    

Skupaj drugi odhodki iz poslovanja 33.353.388    35.015.035     
 
 
 
12.1.26   Finančni prihodki iz dolgoročnih in kratkoročnih terjatev 

 
Finančni prihodki iz dolgoročnih in kratkoročnih terjatev obsegajo: 
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 310.440    
Prihodki iz deležev v drugih družbah 512.070    739.640    
Prihodki iz drugih finančnih naložb 818.152    1.384.532    
Skupaj finančni prihodki iz deležev 1.330.222    2.434.612    

Finančni prihodki iz  danih posojil  pridruženim družbam 36.188    7.488    
Finančni prihodki iz  danih posojil  drugim družbam 375.984    236.874    
Skupaj finančni prihodki iz posojil 412.172    244.362    

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  družb 1.487.537    661.924    
Skupaj drugi finančni prihodki iz poslovnih  terjatev 1.487.537    661.924    

Skupaj finančni prihodki iz dolgoročnih in iz kratkoročnih terjatev 3.229.931    3.340.898     
 
Iz finančnih prihodkov iz deležev v skupini smo izločili za 1.500 tisoč EUR prihodkov. Iz finančnih 
prihodkov iz posojil smo izločili za 540 tisoč EUR prihodkov ter iz finančnih prihodkov iz poslovnih 
terjatev za 11 tisoč EUR prihodkov, nastalih iz razmerij v skupini. 
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Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah se nanašajo predvsem na prihodke v matični družbi, 
in sicer prihodke od dividend Abanke Vipa d.d. 447 tisoč EUR, ter dividende  Zavarovalnice Triglav 
d.d. v višini 64 tisoč EUR. 
Pretežni del drugih finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev predstavljajo obresti ter pozitivne 
tečajne razlike. 
 
 
 
12.1.27   Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 

 
Odhodki financiranja vključujejo:  
 

2008 2007
(v EUR) (v EUR)

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 494.345    326.647    
Finančni odhodki iz razmerij s pridruženimi družbami 5.806.383    19.332    
Drugi odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 9.936.193    5.894.496    

Skupaj finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 16.236.921    6.240.475     
 
Iz finančnih odhodkov iz obresti in iz drugih obveznosti smo izločili za 540 tisoč EUR finančnih 
odhodkov (leto 2007: 588 tisoč  EUR), ki se nanašajo na razmerja v skupini, ter jih povečali za 
4.035 tisoč EUR iz naslova vrednotenja naložb v pridružene družbe po kapitalski metodi. 
 
 
 
12.1.28 Poslovni izid zunaj rednega delovanja 

2008 2007
 (v EUR) (v EUR)

Drugi prihodki 2.571.525    804.666    
Drugi odhodki (479.085) (1.338.564)

Poslovni izid zunaj rednega poslovanja 2.092.440    (533.898)  
 
Največji del drugih prihodkov se nanaša na  prihodke  matične družbe v višini 2.541 tisoč EUR.  
Med drugimi prihodki  v letu 2008  ni bilo prihodkov nastalih iz razmerij v skupini (leto 2007: 649 
tisoč  EUR).  
 
Iz drugih  odhodkov smo izločili  2 tisoč EUR  odhodkov  iz razmerij do podjetij v skupini. V letu  
2007 ni bilo odhodkov nastalih iz razmerij v skupini.  
 
 
 
12.1.29   Davek od dobička 

 
Obveznost za davek od dobička za leto 2008 v znesku 601 tisoč EUR (leto 2007: 2.148 tisoč  EUR)  
je vsota vseh obračunanih in pripoznanih obveznosti za davek od dobička družb v skupini HIT. 
Drugi davki v višini – 3.726 tisoč EUR predstavljajo odloženi davek matične družbe, HIT Alpinea 
d.d., HIT Montenegro d.o.o., Casino Kobarid d.d., HIT International d.o.o. Beograd in HIT Šentilj 
d.d..  
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12.1.30   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 
Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2008 (v EUR): 
 
 
 
 
 

Postavka Stanje 1.1. Nakup odv.družb Tečajne razlike Povečanja Odtujitve Preknjižbe Oslabitev Stanje 31.12.

Dolgoročne premoženjske pravice 16.845.065 120.542 (274.115) 7.585.095 (1.071.987) (200.270) 0 23.004.330

Dobro ime 4.341.050 5.503.678 (2.931.098) 6.913.630

Predujmi tretjim osebam 25 25

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 2.368.502 310.001 1 2.678.504
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 16.362 56.242 (28.075) 44.529

SKUPAJ 23.570.979 (274.115) 7.951.338 (1.100.062) (200.269) (2.931.098) 32.641.018

Neodpisana Neodpisana

Postavka Stanje 1.1. Nakup odv.družb Tečajne razlike Povečanja Nakup odv.dr. Odtujitve Preknjižbe Stanje 31.12. vrednost 31.12. vrednost 1.1.

Dolgoročne premoženjske pravice 8.860.555 26.405 (39.891) 1.800.443 (236.161) (681.849) 36.262 9.765.764 13.238.566 7.984.510

Dobro ime 6.913.630 4.341.050

Predujmi tretjim osebam 25

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 560.285 378.300 (7.718) 930.867 1.747.637 1.808.217

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 44.529 16.362

SKUPAJ 9.420.840 (39.891) 2.178.743 (236.161) (681.849) 28.544 10.696.631 21.944.387 14.150.139

NABAVNA VREDNOST

POPRAVEK VREDNOSTI
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Pod postavko Nakup odvisnih družb so vnešena začetna stanja družbe Oniks d.d.. 
 
Uskupinjevalno dobro ime v višini 6.914 tisoč EUR se nanaša na nakup družbe Oniks d.d. v višini 
5.504 tisoč EUR, nakup družbe HIT Bovec d.o.o. v višini 90 tisoč EUR v letu 2007 ter prehoda 
družbe HIT Coloseum d.o.o. iz pridružene družbe v odvisno družbo leta 2007, v višini 1.320 tisoč 
EUR. 
 
Slabitev dobrega imena se nanaša v celoti na dobro ime pri nakupu družbe Casino Kristal d.o.o. 
Umag. 
 
Pomembnejše pridobitve neopredmetenih sredstev v letu 2008: 
 
a) pri obvladujoči družbi: 
 

- vlaganja v IS Vrtojba: 1.170 tisoč EUR, 
- programska oprema za Evio: 118 tisoč EUR, 
- uporaba know how: 191 tisoč EUR, 
- sistem Table Pilot 1,1SW: 128 tisoč EUR, 
- vlaganja v picerijo Soča:  53 tisoč EUR, 
- licenca za EZ pay IGT : 35 tisoč EUR; 
 

b) pri odvisni družbi ICIT d.d.: 
 

- nadgradnja odkupljenih materialnih pravic iz naslova razvojnih projektov in nove razvojne 
  pridobitve v višini 310 tisoč EUR; 

 
c) pri odvisni družbi Casino Kobarid d.d.: 
 

- internetna igralnica v višini 76 tisoč EUR. 
 
Skupina nima neopredmetenih sredstev z nedoločenimi dobami koristnosti. 
 
Skupina ima neomejene lastninske pravice na neopredmetenih sredstvih, razen odvisna družba 
ICIT d.d. ima za prodajo sistema HDP omejitev prodaje skladno z licenčno pogodbo z družbo ICC. 
 
Skupina nima finančnih obveznosti zaradi nakupa neopredmetenih sredstev. 
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12.1.31   Opredmetena osnovna sredstva 

 
 
 
 
 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 (v EUR): 
 
 
 
 
 

Postavka Stanje 1.1. Nakup odv.družb Tečajne razlike Povečanja Odtujitve Preknjižbe Oslabitev Stanje 31.12.

Zemljišča 20.873.468 34.833 (233.326) 2.786.439 (876.287) 575.390 23.160.517

Zgradbe 242.402.261 2.367.560 11.209 14.986.473 (4.718.443) (1.127.453) (1.198.971) 252.722.636

Druge naprave in oprema 129.566.569 4.980.720 (18.037) 6.615.684 (9.120.725) 1.467.382 133.491.593

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 7.276.617 75.461 12.733.249 (2.004.493) (6.718.581) 11.362.253

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 330.019 129.197 (7.683) (3.238) 448.295

SKUPAJ 400.448.934 7.383.113 (164.693) 37.251.042 (16.727.631) (5.806.500) (1.198.971) 421.185.294

Neodpisana Neodpisana

Postavka Stanje 1.1. Nakup odv.družb Tečajne razlike Amortizacija Odtujitve Preknjižbe Oslabitev Stanje 31.12. vrednost 31.12. vrednost 1.1.

Zemljišča 23.160.517 20.873.468

Zgradbe 74.183.394 453.099 9.052.499 (389.379) (36.539) (246.262) 83.016.812 169.705.824 168.218.867

Druge naprave in oprema 73.272.403 3.280.419 (193) 20.029.541 (8.445.504) 75.169 (942) 88.210.893 45.280.700 56.294.166

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 11.362.253 7.276.617

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 448.295 330.019

SKUPAJ 147.455.797 3.733.518 (193) 29.082.040 (8.834.883) 38.630 (247.204) 171.227.705 249.957.589 252.993.137

NABAVNA VREDNOST

POPRAVEK VREDNOSTI
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Pod postavko Nakup odvisnih družb so vnešena začetna stanja družbe Oniks d.d. 
 
Pomembnejše pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2008 so bile: 
 
a) v matični družbi  
 
− zemljišče in zgradba na leasing: 7.902 tisoč EUR, 
- nabava in nadgradnja igralnih avtomatov: 2.691 tisoč EUR, 
- obnova HIT Šport centra: 878 tisoč EUR, 
- dograditev zgradbe Park: 576 tisoč EUR, 
- dograditev zgradbe Perla: 217 tisoč EUR, 
- nabava samopostrežnih blagajn: 397 tisoč EUR. 
- nabava igralnih miz in cilindrov:122 tisoč EUR, 
- nabava kamer za videokontrolo: 145 tisoč EUR. 
 
b) v odvisni družbi HIT Alpinea d.d. 
 

- prenova v hotelu Špik, Kompas in Alpina ter nabava opreme v višini 8.449  tisoč EUR, 
 
c) v odvisni družbi HIT Šentilj d.d. 
 

- dokončanje IZC in nabava opreme v višini 3.982 tisoč EUR. 
 

Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v matični družbi se nanašajo na odprodajo in odpise.  
 
Pomembnejše vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji oz. pridobivanju v matični 
družbi na dan 31.12.2008: 
 
- Wellness Perla 1.822 tisoč EUR, 
- razvoj igralniškega nadzornega informacijskega sistema CRM 1.727 tisoč EUR, 
- sistem Semafor in Table Pilot 574 tisoč EUR, 
- HW oprema 257 tisoč EUR, 
- Igralni avtomati WMS 96 tisoč EUR. 
 
Matična družba  je  zaradi škodnega dogodka - toče v mesecu juliju 2008 slabila opredmetena 
osnovna sredstva v višini 77 tisoč EUR. 
 
Zaradi poslovanja z izgubo je matična družba v poslovnem letu 2008 opravila preiskus 
nadomestljive vrednosti za naslednje denar ustvarjajoče enote: IZC Park, IZC Perla in IZC Korona. 
Knjigovodska vrednost je bila višja od tržne vrednosti le pri IZC Park, zato je za navedeno enoto 
ugotavljala tudi vrednost pri uporabi. Pri navedeni metodi je bila uporabljena diskontna stopnja 
10,40%. Ugotovljena slabitev je znašala 876 tisoč EUR. 
 
Skupina ima naslednja opredmetena osnovna sredstva zastavljena kot jamstvo za dolgove: 

a) matična družba : zgradbo Hotel Maestral ter dvorišče, parceli 910/1 in 910/2 v vrednosti 
10.417 tisoč  EUR in nepremičnine na parcelnih številkah 152/3, 153, 154, 167, 387/1, 
390/1, 395/3, 396/2, 413/2, 415/2, 416/3, 418/3, 419/4 420/3, 417, 414/1, 410, 401, 
362/5, 365/2, 402,3437/1, 412/2, 48/54 v deležu, 375/2, 375/4, 375/5, 383/2, 384/2, 
384/1 do višine 6.000 tisoč EUR v vrednosti 6.921 tisoč EUR per 31.12.2008. Za parcele 
152/3, 153, 154,167 je bil narejen delen umik 18.3.2009 v vrednosti 217 tisoč per 
31.12.2008, 

b) HIT Alpinea d.d.: nepremičnine na parc. št. 489/8, 499/1, 503/1, 499/4, 501/1, 141/22, 
141/38, 131/1, 131/3, 489/8, 489/18, 489/17, 489/8, 141/22, 179/1, 181/3, 181/2 in 
181/5, vse k.o. Kranjska Gora v vrednosti neodplačanih kreditov, in sicer za 11.864 tisoč 
EUR, 

c) HIT International d.o.o. Beograd: nepremičnina v vrednosti 2.976 tisoč EUR per 
31.12.2008. 

 
Na ostalih  opredmetenih osnovnih sredstvih ima neomejene lastninske pravice. 
 
Skupina ima finančno obvezo zaradi nakupa opredmetenih osnovnih sredstev: 

a) matična družba  - finančni najem  v višini 7.648 tisoč EUR,   
b) Casino Kobarid d.d. – finančni najem v višini 12 tisoč EUR. 
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Skupina je na podlagi finančnega najema pridobila: 
 

a) matična družba: zemljišče in zgradbo na lokaciji ICIT v višini 7.902 tisoč EUR ter dva 
osebna avtomobila,  

b) Casino Kobarid d.d.: osebni avtomobil, 
c) ICIT d.d.: osebni avtomobil. 

 
 
12.1.32   Naložbene nepremičnine 

 
Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2008: 

(v EUR)

Zemljišča Zgradbe SKUPAJ

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.08 4.353.669    13.517.972    17.871.641    0    
Povečanja 156.196    156.196    
Zmanjšanja 70.691    136.894    207.585    
Oslabitve 115.921    115.921    
Prekvalifikacije 19.785    20.780    40.565    

Stanje 31.12.08 4.302.763    13.442.133    17.744.896    

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.08 (3.737.672) (3.737.672)

Amortizacija tekočega leta (409.797) (409.797)
Amortizacija od oslabitev 7.473 7.473 
Zmanjšanja 123.785 123.785 
Povečanja
Oslabitve 74.379 74.379 
Prekvalifikacije (3.354) (3.354)

Stanje 31.12.08 (3.945.186) (3.945.186)

Neodpisana vrednost

Stanje 01.01.08 9.780.300 14.133.969 

Stanje 31.12.08 4.302.763 9.496.947 13.799.710 

(v EUR)
Razčlenitev po območnih odsekih na dan 31.12.2008

v Sloveniji - nab. vred. 1.558.996 3.564.321 5.123.317
v Sloveniji - popr. vred. (1.740.734) (1.740.734)
v Sloveniji - neodp. vred. 1.558.996 1.823.587 3.382.583

Črna gora - nab. vred. 2.743.767 9.877.812 12.621.579
Črna gora - popr. vred. (2.204.452) (2.204.452)
Črna gora - neodp. vred. 2.743.767 7.673.360 10.417.127

SKUPAJ 4.302.763 9.496.947 13.799.710
13.442.133
-3.945.186

Prihodki/ odhodki od naložbenih nepremičnin 
(v EUR)

2008 2007

Prihodki od najemnin 942.998 867.508

Neposredni odhodki naložbenih 
nepremičnin, ki prinašajo prihodke od 
najemnin (502.388) (667.746)

SKUPAJ PRIHODKI/ ODHODKI 440.610 199.762  
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Med naložbenimi nepremičninami skupina izkazuje naslednje nepremičnine: 
 
− Hotel Maestral in Adriatik v Črni Gori, 
− Bachus bar,  
− Gostišče 25. maj Dobrovo,  
− Zgradba Okroglica, 
− Zgradba ABK Šempeter, 
− Kemična čistilnica Solkan, 
− Okrepčevalnica Rožna dolina. 
 
Povečanja v višini 41 tisoč EUR se nanašajo na prenos nepremičnin (Okrepčevalnice Rožna dolina in 
Kemične čistilnice) v matični družbi iz opredmetenih osnovnih sredstev med naložbene 
nepremičnine, v višini 156 tisoč EUR pa na obnovo objekta ABK.  
 
Zmanjšanja naložbenih nepremičnin se nanašajo na odprodajo Mladinskega doma Odeon v matični 
družbi. 
 
Zaradi škodnega dogodka – toče v mesecu juliju 2008 je bila narejena slabitev objekta ABK v višini 
42 tisoč EUR v matični družbi. 
 
Navedene nepremičnine so bile ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v letu 2003.  
Skupina ocenjuje, da se v tem obdobju niso bistveno spremenile predpostavke uporabljene pri 
ocenjevanju vrednosti, zato v letu 2008 ni ugotavljala poštene vrednosti nepremičnin. 
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12.1.33   Dolgoročne finančne naložbe 

 
Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb v letu 2008 (v EUR): 
 

 
 
 
 
 

Postavka Stanje 1.1. Tečajne razlike Povečanja Odtujitve Preknjižbe Prekvalif. in oslabitev Stanje 31.12.

Delnice in deleži v pridruženih družbah 14.659.252 1.200.000 (571.327) (2.391.305) 12.896.620

Druge delnice in deleži 43.845.755 8.678.940 (2.238.639) (602.002) (17.219.953) 32.464.101

Druge dolgoročne finančne naložbe 2.067.249 120.815 2.589.423    261.746 5.039.233

SKUPAJ 60.572.256 12.468.363 (1.173.329) (19.349.512) 50.399.954

Neodpisana Neodpisana

Postavka Stanje 1.1. Tečajne razlike Povečanja Odtujitve Preknjižbe Prekvalif. in oslabitev Stanje 31.12. vrednost 31.12. vrednost 1.1.

Delnice in deleži v pridruženih družbah 478.283 5.235.057 5.713.340 7.183.280 14.180.969

Druge delnice in deleži 251.330 (5.499) 45.326 291.157 32.172.944 43.594.425

Druge dolgoročne finančne naložbe 11.643 11.643 5.027.590 2.067.249
SKUPAJ 729.613 (5.499) 5.292.026 6.016.140 44.383.814 59.842.643

NABAVNA VREDNOST

POPRAVEK VREDNOSTI
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Iz vrednosti dolgoročnih finančnih naložb smo izločili naložbe v odvisne družbe in jih pobotali s 
kapitalom odvisnih družb v znesku 70.594 tisoč EUR ter dana posojila v znesku 6.173 tisoč EUR. 
 
Knjigovodsko vrednost naložb v kapital pridruženih družb na dan 31.12.2008 sestavljajo: 
 

 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

ATC Kanin Bovec d.o.o. 571.326 1.123.321
Daimond d.d., Šempeter pri Gorici 6.611.954 13.057.648
Grad d.o.o. Dobrovo 0 0
Casino Ljubljana 0 0

Skupaj pridružene družbe 7.183.280 14.180.969  
 

 
 
Knjigovodske vrednosti pomembnejših naložb v delnice in deleže drugih družb skupine HIT:  
 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Abanka d.d., Ljubljana 27.793.020 20.116.602
Zavarovalnica Triglav d.d. 3.897.527 22.348.200
Primorske novice d.o.o., Koper 61.465 61.647
Cimos Internacional d.d., Koper 287.879 287.878
Gamic International B.V. Amsterdam 107.462 152.788
Skupaj pomembnejši drugi deleži 32.147.353 42.967.115

Ostali, posamično manj pomembni deleži 25.591 627.310
Skupaj drugi dolgoročni deleži 25.591 627.310

Skupaj 32.172.944 43.594.425  
 
 
Vse dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v skupino, razpoložljive za prodajo. Finančne 
naložbe v kapitalske inštrumente so izmerjene po nabavni vrednosti, ker zanje ni objavljena cena 
na delujočem trgu in poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti. Druge dolgoročne finančne 
naložbe predstavljajo obveznice in so izmerjene po pošteni vrednosti. 
 
Oslabitev naložb v pridružene družbe je bila opravljena za družbo Casino Ljubljana d.d. v celoti,  
družbo ATC Kanin d.o.o. v višini 50% naložbe ter družbe Daimond d.d. v višini 6.426 tisoč EUR.  
 
Naložbe v delnice bank in zavarovalnic v državi so vrednotene po tečajih objavljenih na Ljubljanski 
borzi na bilančni presečni dan. 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Dolg. posojila drugim 845.395 1.050.044

Skupaj dolg. posojila 845.395 1.050.044  
 
 
Dolgoročno dana posojila predstavljajo naslednja posojila: 
 

a) na matični družbi v višini 120 tisoč EUR; obrestne mere  od 5,0 % do 6,5%; 
b) na odvisni družbi HIT Alpinea d.d. 190  tisoč EUR; obrestne mere od 4,5% do 5,5%; 
c) na odvisni družbi ICIT d.d. v višini 535 tisoč EUR: dolgoročno posojilo družbi AA Fortuna 

Group Corp. v višini, zavarovano z elektronskimi ruletami, rok odplačila junij 2012, 
obrestna mera 9,6%. 
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12.1.34   Dolgoročne poslovne terjatve 

 
Dolgoročne poslovne terjatve sestavljajo: 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Dolg. poslovne terjatve do drugih  družb 1.653.613 1.705.292

Skupaj dolg.poslovne terjatve 1.653.613 1.705.292  
 
Iz dolgoročnih poslovnih terjatev smo izločili terjatve do družb v skupini v znesku 2  tisoč EUR. 
 
Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami predstavljajo največji delež dolgoročno dani predujmi 
1.636  tisoč EUR s strani odvisne družbe HIT Alpinea d.d.. Skupina ima 1.654 tisoč EUR dolgoročnih 
terjatev z rokom dospelosti daljšim od pet let. 
 
 
 
12.1.35   Odložene terjatve za davek 

 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Odložene terjatve za davek 2.397.557 1.546.159

Skupaj odložene terjatve za davek 2.397.557 1.546.159  
 
 
 
Odložene terjatve za davek se nanašajo na: 
 

a) odvisno družbo Casino Kobarid d.d. v višini 7 tisoč EUR iz naslova oblikovanja rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade ter 110 tisoč EUR iz naslova davčne izgube za 
leto 2008, 

b) odvisno družbo HIT Šentilj d.d. v višini 2.005 tisoč EUR iz naslova davčnih izgub, 
c) odvisno družbo HIT Alpinea d.d. v višini 274 tisoč EUR iz naslova davčne izgube, 
d) odvisno družbo HIT International Beograd d.o.o. v višini 2 tisoč EUR. 

 
 
12.1.36   Zaloge 

 
31.12.2008 31.12.2007

(v EUR) (v EUR)

Zaloge materiala 2.905.415 3.005.646
Zaloge nedokončane proizvodnje 778.230 643.325
Zaloge trgovskega blaga in gotovih izdelkov 1.182.727 553.830

Skupaj zaloge 4.866.372 4.202.801

Predujmi za zaloge 51.085 12.047

Skupaj 4.917.457 4.214.848  
 
Pomembnejši del zalog se nanaša na zaloge materiala v matični družbi HIT d.d. v znesku 1.508 
tisoč EUR (31.12.2007: 1.424 tisoč EUR) in odvisni družbi Alpinea d.d. v višini 367 tisoč EUR 
(31.12.2007: 454 EUR) ter zaloge materiala in proizvodov v odvisni družbi ICIT d.d. v višini 1.475 
tisoč EUR (31.12.2007: 1.452 tisoč EUR).  
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Popisne razlike v letu 2008: 
 
− presežki v znesku 75 tisoč EUR in primanjkljaj v znesku 34 tisoč EUR;  
− odpisi v višini 42 tisoč EUR zaradi zastarelosti in neuporabnosti zalog. 
 
Skupina nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti. 
 
Skupina ni ugotavljala čiste iztržljive vrednosti zalog, ker ocenjuje, da le-ta ni nižja od  
knjigovodske vrednosti zaradi visokega koeficienta obračanja ter izbrane metode vrednotenja.  
 
 
 
12.1.37   Kratkoročne poslovne terjatve 

 
Kratkoročne poslovne terjatve skupine HIT: 
 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.839.119 4.213.514

Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb 16.642 13.945
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 9.357.294 11.048.843

Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 13.213.055 15.276.302  
 
Iz kratkoročnih poslovnih terjatev smo izločili terjatve do družb v skupini v znesku 1.677 tisoč EUR. 
 
 
Preglednica gibanja popravka vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev v letu 2008 v 
EUR: 
 

Stanje 
31.12.07

Odprava 
popravka 

Črpanje 
(poraba)

Novo 
oblikovanje

Stanje 
31.12.08

Kratkoročne terjatve do drugih kupcev 610.555 (128.898) 261.314 742.971
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij 98.713 98.713
Kratkoročne terjatve do drugih 2.431.467 (28.577) (12.054) 8.752 2.399.588

Kratkoročne terjatve 3.140.735 (28.577) (140.952) 270.066 3.241.272  
 
 
Terjatve do kupcev so v celoti nezavarovane. Stanje nezapadlih terjatev na dan 31.12.2008 znaša 
10.816 tisoč EUR in zapadlih neplačanih terjatev 2.397 tisoč EUR, od slednjih je zapadlih 
neplačanih do 180 dni 2.296 tisoč  EUR, nad 180 dni pa 101 tisoč EUR.    
 
Največji delež med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih predstavljajo terjatve matične 
družbe v višini 3.741 tisoč EUR. V okviru njih so tudi terjatve  do delavcev, pripoznane v prejšnjih 
letih na podlagi odločbe Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Nova 
Gorica, po odločbi št. 380-22/93-IV/ŠK (31.12.2008 1.948 tisoč EUR, v enaki višini oblikovan tudi 
popravek vrednosti in 31.12.2007: 1.360 tisoč EUR). Omenjena odločba je bila izdana v postopku 
revizije lastninskega preoblikovanja družbe, zaradi ugotovitve velikosti družbenega kapitala v 
otvoritveni bilanci stanja na dan 18.06.1994. V tem postopku je bila družbi med drugim naložena 
vzpostavitev novih stanj v poslovnih knjigah po stanju na dan 18.06.1994. V letu 2008 je družba 
vzpostavila pobotane terjatve po posameznikih. Glede na odprte pravdne postopke, v družbi v zvezi 
s terjatvami ne potekajo nobene aktivnosti, zato se je v celoti za te terjatve oblikoval popravek 
vrednosti. 
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12.1.38   Kratkoročne finančne naložbe 

 
 
Kratkoročne finančne naložbe skupine HIT sestavljajo: 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Druge kratkoročne finančne naložbe 459.926    1.092.925    
Skupaj kratkoročne finančne naložbe izmerjene po pošteni 
vrednosti, preko poslovnega izida

459.926    1.092.925    

Kratkoročni deli dolgoročnih posojil pridruženim družbam 600.000    
Skupaj posojila pridruženim podjetjem 600.000    
Kratkoročno dana posojila pridruženim podjetjem 625.736    
Kratkoročno dana posojila drugim 2.960.703    2.169.674    
Kratkoročni deli dolgoročnih posojil drugim 370.497    291.652    
Popravek vrednosti kratkoročno danih posojil drugim (2.136.255) (2.165.931)
Skupaj posojila drugim 1.820.681    295.395    

Kratkoročni depoziti v bankah in drugih fin.organizacijah 639.644    

Skupaj kratkoročna posojila 1.820.681    1.535.039    

Druge kratkoročne finančne naložbe 9.588.683    7.167.309    
Skupaj za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 9.588.683    7.167.309    

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 11.869.290    9.795.273     
 
 
 
 
Gibanje popravka vrednosti kratkoročnih finančnih naložb 2008 2007

Začetno stanje 1.1. (2.165.860) (1.239.630)
Odprava v dobro prihodkov 29.676
Oblikovanje (926.230)
Končno stanje 31.12. (2.136.184) (2.165.860)  
 
 
Iz kratkoročnih posojil smo izločili posojila do družb v skupini v znesku 4.939 tisoč EUR. 
 
Obrestne mere pri danih kratkoročnih posojilih se gibljejo od 4,5% do 6,5%. 
 
Med kratkoročno danimi posojili drugim je pomembnejše posojilo družbi Bazeni d.d., Nova Gorica, 
odobreno leta 1990 (stanje 31.12.2008 in 31.12.2007: 1.852 tisoč EUR), za katero je bil v 
prejšnjih letih oblikovan popravek vrednosti v znesku 926 tisoč EUR. Na podlagi pogodbe, sklenjene 
dne 12.05.1999 z družbo Bazeni d.d., Nova Gorica in z Mestno Občino Nova Gorica, je Mestna 
Občina Nova Gorica omenjeno terjatev v celoti odkupila. Po pogodbi je dogovorjeno plačilo s 
pobotom terjatev ob pridobitvi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. V letu 2003 je bil 
izdan sklep o izvršbi, MO Nova Gorica je kot dolžnik, podala ugovor, sodišče je sklep razveljavilo. 
Višje sodišče je postopek ustavilo, in se postavilo na stališče, da ni mogoče ugotoviti datuma 
zapadlosti terjatve. Družba HIT d.d. je vložila tožbo na ugotovitev zapadlosti terjatve. Istočasno 
poteka tožbeni zahtevek s strani MO Nova Gorica glede ničnosti pogodbe. Dne 7.1.2008 je družba 
HIT d.d. prejela sodbo Višjega sodišča v Kopru (Pg 64/03), s katero se ugotovi, da ista pogodba z 
dne 12.5.1999 in notarski zapis o sklenitvi pogodbe pod opr. SV 481/99 z dne 21.5.199, ki so ju 
sklenile Mestna občina Nova Gorica, družba Bazeni d.o.o. in HIT d.d., nična. Na osnovi tega je 
družba HIT d.d. oblikovala v letu 2007 še dodatni popravek v višini 926 tisoč EUR v breme 
prenesenega dobička iz preteklih let. Družba HIT d.d. je zoper sodbo Višjega sodišča v letu 2008 
vložila revizijo na Vrhovno sodišče. Do izdelave letnega konsolidiranega poročila zadeva še ni bila 
zaključena. 
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12.1.39   Denarna sredstva 

 
Denarna sredstva skupine HIT obsegajo: 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 18.819.620 19.721.401
Denarna sredstva v bankah (skupaj z depoziti na odpoklic) 4.074.468 7.475.259

Skupaj dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 22.894.088 27.196.660  
 
Gotovina v blagajni in prejeti čeki sestavljajo predvsem takoj razpoložljiva devizna sredstva v 
blagajnah igralnic in sredstva na prehodnem računu pologov gotovine na računih pri bankah.  
 
 
 
12.1.40   Aktivne časovne razmejitve 

 
Aktivne časovne razmejitve skupine HIT obsegajo: 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Kratkoročno odloženi stroški 5.130.713 5.422.119
Prehodno nezaračunani prihodki do drugih 5.405.115 8.001.530

Skupaj kratkoročne aktivne časovne razmejitve 10.535.828 13.423.649  
 
Iz aktivnih časovnih razmejitev smo v letu 2008 izločili 3 tisoč EUR iz naslova razmerij v skupini. 
 
Največji del (4.755 tisoč EUR) med kratkoročno odloženimi stroški predstavljajo vkalkulirane 
obračunane dajatve po zapisniku DURS Posebni davčni urad Ljubljana z dne 31.12.2005 o 
inšpekcijskem pregledu davkov in prispevkov za leto 2001 in 2002 v matični družbi HIT d.d.  
 
Prehodno nezaračunane prihodke do drugih sestavljajo predvsem prihodki od igralnih avtomatov 
matične družbe (31.12.2008: 5.200 tisoč EUR) pripoznani na podlagi preštete gotovine in igralnih 
žetonov v blagajnah igralnih avtomatov po stanju na dan 31.12.. 
 
 
 
12.1.41   Kapital  

 

Celotni kapital je na dan 31.12.2008 znašal 181.396 tisoč EUR, od tega za 158.958 tisoč EUR 
kapitala lastnikov obvladujoče družbe in za 22.438 tisoč EUR kapitala drugih lastnikov (manjšinski 
kapital). 
 
Za poslovno leto 2008 je skupina v izkazu poslovnega izida ugotovila izgubo 18.141 tisoč EUR, ki  
pripada obvladujoči družbi in za 934 tisoč EUR dobička manjšinjskih lastnikov. 
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Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2007 obvladujoče družbe v letu 2008: 
 
Skupščina matične družbe je na seji dne 22.08.2008 odločila, da se ugotovljeni bilančni dobiček za 
leto 2007 v višini 4.098 tisoč EUR uporabi za te namene:  
 
− za dividende imetnikom prednostnih delnic 760 tisoč EUR ali 1% knjigovodske vrednosti 

delnice, tako da znaša dividenda na prednostno delnico 0,28 EUR bruto, 
− za dividende imetnikom prednostnih in navadnih delnic skupaj 407 tisoč EUR, tako da dividenda 

na delnico znaša 0,06 EUR bruto, 
− kot nerazporejeni bilančni dobiček 2.931 tisoč EUR. 
                                                                                                                                    (v EUR) 

Leto 2008

760.327
0,28

28,03
Izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih delnic, tako da dividenda na delnico znaša 0,06 EUR 407.318

2.930.591

4.098.236

Izplačilo dividend imetnikom prednostnih delnic v višini  1 % knjigovodske vrednosti delnice
Izplačana dividenda na eno prednostno participativno delnico
Knjigovodska vrednost 1 delnice na dan 31.12.2007

Skupaj uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2007

Nerazporejeni bilančni dobiček 

 
 
 
Kapitalske rezerve v višini 29.618 tisoč EUR se sestojijo iz vplačanega presežka kapitala, ki izvira iz 
odpisa obveznosti za izplačilo plač po ZR 1993, 1992 in 1991 iz časa pred lastninjenjem družbe v 
višini 3.656 tisoč EUR ter odprave splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala v višini 25.962 
tisoč EUR. 
 
Zakonske rezerve na dan 31.12.2008 v višini 5.303 tisoč EUR: 
 

− zakonske rezerve po Zakonu o igrah na srečo 1.252 tisoč EUR, 
− zakonske rezerve po Zakonu o gospodarskih družbah 4.051 tisoč EUR. 

 
Skupina nima lastnih delnic. 
 
Uprava matične družbe je pooblaščena, da lahko v obdobju petih let po vpisu spremembe v sodni 
register (17.9.2004) poveča osnovni kapital za največ 25% osnovnega kapitala družbe, to je za 
največ 7.082 tisoč  EUR, z izdajo 1.018.295 navadnih delnic in 678.863 prednostnih delnic. Nove 
delnice se lahko v okviru odobrenega kapitala izdajo le za denarne vložke. Pred izdajo delnic mora 
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. 
 
V poslovnem letu 2008 niso bile izdane delnice za odobreni kapital. 
 
Spremembe na kapitalu so razvidne v preglednici izkaz gibanja kapitala. 
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12.1.42   Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Dolgoročne  PČR iz prejetih donacij za opredmetena osnovna sredstva 

    Stanje 01.01. 479.436 568.461 
    Oblikovanje ob pridobitvi osnovnih sredstev 86.659 273.719 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke) (198.169) (362.744)
    Odprava rezervacij v poslovnem letu
    Stanje 31.12. 367.926 479.436 

Rezervacije iz naslova sodnih odločb
    Stanje 01.01.
    Oblikovanje v poslovnem letu 1.500.000 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke)
Prekvalifikacija

    Odprava rezervacij v poslovnem letu
    Stanje 31.12. 1.500.000 
Rezervacije iz naslova odpravnin ob upokojitvi
    Stanje 01.01. 4.452.607 5.487.348 
    Oblikovanje v poslovnem letu 338.940 103.760 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke) (115.034) (99.583)
   Sprostitev rezervacij v poslovnem letu (1.438.937) (1.038.918)
    Stanje 31.12. 3.237.576 4.452.607 
Rezervacije iz naslova jubiljenih nagrad 
    Stanje 01.01. 1.304.922 1.212.308 
    Oblikovanje v poslovnem letu 202.733 188.080 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke) (107.991) (93.632)
    Sprostitev rezervacij v poslovnem letu (116.727) (1.834)
    Stanje 31.12. 1.282.937 1.304.922 

Dolgoročne PČR iz naslova prejetih denarnih sredstev
    Stanje 01.01.
    Oblikovanje v poslovnem letu 557.422 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke)
Prekvalifikacija
    Odprava rezervacij v poslovnem letu
    Stanje 31.12. 557.422 

Dolgoročne PČR iz naslova vračunanih stroškov
    Stanje 01.01. 171.987 206.710 
    Oblikovanje v poslovnem letu 27.379 40.697 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke) (146.037) (75.420)
    Odprava rezervacij v poslovnem letu
    Stanje 31.12. 53.329 171.987 

Rezervacije za davčne obveznosti HIT Interactive N.V. 
    Stanje 01.01. 60.000 
    Oblikovanje v poslovnem letu 60.000 
    Črpanje v poslovnem letu (prenos v poslovne prihodke)
    Odprava rezervacij v poslovnem letu (60.000)
    Stanje 31.12. 0 60.000 

Skupaj rezervacije in dolgoročne PČR 6.999.190 6.468.952  
 
 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Dolgoročne PČR iz prejetih donacij za opredmetena osnovna 
sredstva

367.926    479.436    

Dolgoročne PČR iz naslova prejetih denarnih sredstev 557.422    
Dolgoročne PČR iz naslova vračunanih stroškov 53.329 231.987
Skupaj dolgoročne PČR 978.677 711.423

Rezervacije iz naslova odpravnin ob upokojitvi 3.237.576 4.452.607
Rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad 1.282.937 1.304.922
Druge rezervacije 1.500.000
Skupaj rezervacije 6.020.513 5.757.529

 
 
Največji delež med rezervacijami in dolgoročnimi PČR predstavljajo rezervacije iz naslova 
odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, in sicer v višini 4.521  tisoč EUR. 
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Skupina je navedene rezervacije oblikovala na osnovi aktuarskega izračuna s strani družbe 3sigma 
d.o.o., Ljubljana. Uporabljene predpostavke: 
 
− rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 3,5% letno in predstavlja 

ocenjeno dolgoročno rast plač, 
− v izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz uredbe o 

višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, 
v višini 3,5% letno, 

− izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega 
zaposlenca, 

− izbrana diskontna obrestna mera znaša 7,65% letno. 
 
V letu 2008 je obvladujoča družba oblikovala rezervacijo za tožbo v višini 1.500 tisoč EUR zaradi 
neizplačila plač in drugih prejemkov tožnici od leta 1996 dalje. Sodišče prve stopnje je izdalo 
sodbo, s katero je tožnici prisodilo terjatev po zneskih, kot so izhajali iz individualne pogodbe. 
Družba HIT d.d. se je na sodbo pritožila na Višje delovno sodišče v Ljubljani, s katero izpodbija 
temelj sodbe. 
 
 
 
12.1.43   Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti   

 
Dolgoročne finančne obveznosti 
 
 
Dolgoročne finančne obveznosti skupine sestavljajo: 
 
                                                                                                                                                    (v EUR) 

31.12.2008

Kratkoročni 

deli 31.12.2007

Kratkoročni 

deli

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 93.051.509 15.865.439 93.334.979 13.049.078
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih 7.388.312 700.306 142.242 49.878
Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 100.439.821 16.565.745 93.477.221 13.098.956

Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 52.328 69.265
Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti 52.328 69.265

Odložene obveznosti za davek 782.315 65.967

Skupaj dolgoročne obveznosti 101.274.464 93.612.453  
 
 
Iz dolgoročnih finančnih obveznosti smo izločili za 6.174 tisoč EUR obveznosti iz razmerij z 
odvisnimi družbami. 
 
Obroke, ki zapadejo v roku enega leta smo prenesli med kratkoročne finančne obveznosti.  
 
Dobljena posojila so zavarovana z menicami, razen posojil s strani SID d.d. pri matični družbi v 
višini 3.351 tisoč EUR na dan 31.12.2008 ter posojil pri odvisni družbi HIT Alpinea d.d. v višini 
9.638 tisoč EUR na dan 31.12.2008, ki so zavarovana s hipoteko na nepremičninah (glej pojasnilo 
6.1.31).  
 
Obrestne mere pri prejetih dolgoročnih posojilih v skupini se gibljejo od 3,5% do 4,32%. 
 
Poštena vrednost dolgoročnih finančnih obveznosti je enaka knjigovodski vrednosti.  
 
Skupina ima 40.750 tisoč EUR dolgoročnih dolgov z rokom dospelosti daljšim od petih let.  
 
Skupina nima dolgoročnih dolgov do članov uprave in članov nadzornega sveta. 
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Dolgoročne poslovne obveznosti 
 
Iz dolgoročnih poslovnih obveznosti smo izločili za 2 tisoč EUR obveznosti iz razmerij z odvisnimi 
družbami. 
 
 
 
12.1.44   Odložene obveznosti za davek 

 
Odložene obveznosti za davek se nanašajo: 
 

a) na matično družbo v višini 720 tisoč EUR, kar predstavlja pobotan znesek terjatev in 
obveznosti iz naslova odloženih davkov (terjatev 2.870 tisoč EUR: iz naslova rezervacij za 
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, iz naslova prevrednotenja sredstev ter iz 
naslova davčne izgube; obveznosti 3.590 tisoč EUR: iz naslova prevrednotenja sredstev); 

b) HIT Montenegro d.o.o. v višini 62 tisoč EUR iz naslova razlik v obračunani amortizaciji za 
davčne in poslovne namene. 

 
 
 
12.1.45   Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti  

 
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti skupine HIT sestavljajo:  
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 61.338.849 48.026.039
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih 699.265 2.229.554

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE  OBVEZNOSTI
62.038.114    50.255.593    

Kratkoročne  poslovne obveznosti do pridruženih družb 32.588    29.194    
Kratkoročne  poslovne obveznosti na podlagi predujmov do drugih 1.107.503    983.056    
Kratkoročne  poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev 19.115.437    18.747.917    
Druge kratkoročne  poslovne obveznosti do drugih 22.974.439    16.574.127    

SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
43.229.967    36.334.294    

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI
105.268.081    86.589.887    

 
 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
 
Iz kratkoročnih finančnih obveznosti smo izločili za 4.939 tisoč EUR kratkoročnih obveznosti do 
odvisnih družb. 
 
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2008 so tudi deli dolgoročnih posojil, ki 
zapadejo v letu 2009, kot je pojasnjeno v  pojasnilu  12.1.43  (v višini 16.566 tisoč EUR). 
 
Obrestne mere pri prejetih kratkoročnih posojilih v skupini se gibljejo od 3,7% do 6,5%.  
 
Vsa kratkoročna posojila pri matični družbi so zavarovana z menicami, razen posojila Nove KBM 
d.d. v višini 5.000 tisoč EUR per 31.12.2008, ki je zavarovano tudi s hipoteko na nepremičninah 
(zgradbe na območju Cimos, ABK in Mark), posojila Nove KBM d.d. v višini 8.000 tisoč EUR, ki je 
zavarovan z delnicami Abanke d.d. in posojila SKB banke d.d. v višini 5.000 tisoč EUR per 
31.12.2008, ki je zavarovan tudi z delnicami Zavarovalnice Triglav d.d.. 
 
Kratkoročna posojila pri odvisni družbi HIT Alpinea d.d. so zavarovana s hipotekami na 
nepremičninah.  
 
Kratkoročno posojilo pri odvisni družbi ICT d.d. je zavarovano z odstopom terjatev.  
 
Skupina redno plačuje obveznosti, zato ni potrebno razkrivati poštenih vrednosti kratkoročnih 
dolgov. Poštena vrednost je enaka knjigovodski vrednosti. 
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Kratkoročne poslovne obveznosti 
 
Iz skupnega zneska kratkoročnih poslovnih obveznosti smo izločili 2.052 tisoč EUR obveznosti do 
družb v skupini. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti niso zavarovane. 
 
Pretežni del drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti do drugih se nanaša na matično družbo in 
obsega 4.657 tisoč EUR obveznosti do zaposlencev na podlagi tekočega poslovanja, 6.423 tisoč 
EUR kratkoročnih obveznosti do države, 475 tisoč EUR obveznosti iz prejšnjih let ter druge 
kratkoročne obveznosti v višini 7.952 tisoč EUR. 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti iz prejšnjih let sestavljajo na dan 31.12.2007 obveznosti za 
vplačane vloge v kapital na dan 18.6.1994, pripoznane na podlagi odločbe Agencije RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Nova Gorica, št. 380-22/93-IV/ŠK, v postopku 
revizije lastninskega preoblikovanja družbe, kot obveznosti do delavcev za neizplačane plače ( 886 
tisoč  EUR na dan 18.06.1994), kot je pojasnjeno tudi v pojasnilu 12.1.23 k računovodskim 
izkazom ter revalorizacija teh obveznosti, obračunana do 31.12.1997 (253 tisoč EUR). Družba HIT 
d.d. je v letu 2008 na osnovi poročila zunanjih strokovnjakov iz leta 2003 odpravila izvirno 
pripoznane obveznosti ter pripoznala obveznosti po pobotu s terjatvami po posameznikih (pojasnilo 
12.1.23 in 12.1.37 k računovodskim izkazom) po stanju 18.6.1994. Obveznosti na dan 31.12.2008 
sestavljajo tako neto obveznosti po posameznikih na dan 18.6.1994 ter obračunane obresti na 
osnovi poročila zunanjih strokovnjakov do 31.12.2008. 
 
Ostale kratkoročne obveznosti sestavljajo predvsem obveznosti iz naslova nakupa delnic družbe 
Oniks d.d. (HIT Larix d.d.) v višini 7.400 tisoč EUR. 
 
 
 
12.1.46   Pasivne časovne razmejitve 

 
Pasivne časovne razmejitve skupine HIT sestavljajo: 
 

31.12.2008 31.12.2007
(v EUR) (v EUR)

Kratkoročno odloženi prihodki 2.626.331 1.800.554
Kratkoročno vnaprej vračunani stroški (odhodki) 847.989 1.070.880

Skupaj pasivne časovne razmejitve 3.474.320 2.871.434  
 
Največji delež med kratkoročno odloženimi prihodki predstavljajo neizplačani dobitki pri 
progresivnih posebnih igrah na srečo na matični družbi (31.12.2008: 2.225 tisoč EUR), ki so se v 
primerjavi s stanjem na dan 31.12.2007, ki je znašalo 1.692 tisoč  EUR, povečali za 533 tisoč EUR.  
 
 
 
12.1.47   Zunajbilančne obveznosti 

 
31.12.2008 31.12.2007

(v EUR) (v EUR)
Dane garancije 11.555.913 8.370.988
Začasni uvoz osnovnih sredstev in blago v komisijski prodaji 172.233
Pogodba s Petrolom d.d. o odkupu delnic HTP Gorenjka d.d. (HIT Alpinea d.d.) 2.933.904 2.848.001
Pogodba z GBK d.d. o kupoprodaji delnic HTP Gorenjka d.d. (HIT Alpinea d.d.) 7.418.631 7.000.927
Drugo 12.714

Skupaj pogojne obveznosti 22.080.681 18.232.630  
 
 
Za zavarovanje dolgoročnih kreditov, ki ga je najela družba Punta International d.o.o. Umag v 
višini 6.239 tisoč EUR pri Gorenjski banki d.d.  je družba HIT d.d. prevzela poroštvo v celoti. 
 
Družba HIT d.d. je poroštva dana družbi Punta International d.o.o. zavarovala z zastavno pravico 
na nepremičninah Punte, na 100% deležu v družbi Punta International  d.o.o. ter z menicami. Poleg 
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tega je bil med družbama HIT d.d. in Punto International d.o.o. podpisan sporazum, ki družbi HIT 
d.d. omogoča, da družba HIT d.d. ali po njenem pooblastilu tretja oseba v primeru neizpolnitve 
obveznosti s strani družbe Casino Kristal d.o.o., Punte International d.o.o. ali lastnika družbe,  
izvrši oz. izkoristi možnost nakupa. 
 
Za zavarovanje dolgoročnega kredita, ki ga je najela pridružena družba Casino Ljubljana d.d. v 
višini 1.944 tisoč EUR, je družba HIT d.d. prevzela poroštvo v celoti. 
 
Garancije dane s strani Banca di Cividale, v vrednosti 740 tisoč EUR ter izdane s strani Nove 
Ljubljanske banke v višini 736 tisoč EUR, so  izdane za zavarovanje vračila IVE zaradi morebitnega 
neupravičenega vračila davka v Italiji.  
 
Za namen prirejanja športnih stav v Italiji je družba Hit d.d. dala garancijo v višini 100 tisoč EUR  
ter družbi Cogetech Milano v višini 50 tisoč EUR.  
 
Družba HIT d.d. je 23.5.2003 podpisala z Gorenjsko banko d.d., Kranj Pogodbo o kupoprodaji 
delnic HTP Gorenjka d.d. (HIT Alpinea d.d.) št. 99-019-417, s katero se HIT d.d. obvezuje, da bo 
po preteku dveh let, vendar najkasneje v 10 letih od dneva vplačila novih delnic, odkupil od 
Gorenjske banke te delnice.  
 
Družba HIT d.d. je 06.04.2004 podpisala s Petrolom d.d. Pogodbo o odkupu delnic HTP Gorenjka 
d.d. (HIT Alpinea d.d.), s katero se HIT d.d. obvezuje, da bo po preteku petih let, vendar 
najkasneje v desetih letih od dneva izdaje novih delnic, na prvi pisni poziv družbe Petrol d.d. 
odkupil od Petrola d.d. v pogodbi navedene delnice. 
 
Garancija, ki jo je izdala LHB banka Beograd v višini 1.500 tisoč EUR, je izdana za potrebe plačila 
letnega zneska nadomestila za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici v Beogradu v korist 
Ministrstva za finance. Izdana je za obdobje 2 let ter se lahko unovči v primeru, da se ne izpolni 
novega terminskega roka glede odprtja igralnice. S to garancijo je pokrito obdobje predhodnih 
dveh let in obdobje nadaljnjih dveh let od podpisa aneksa k koncesijski pogodbi do odprtja 
igralnice. 
 
 
 
 
12.2 DRUGI POMEMBNI DOGODKI, KI SLEDIJO DATUMU BILANCE STANJA 
 
 
12.2.1  Druge pogojne obveznosti in pogojna sredstva pri sporih v teku 

 
Matična družba  HIT d.d.  je v letu 2003 podrobno preiskala terjatve in obveznosti do delavcev v 
pojasnilu 12.1.23 in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ugotovila, da terjatve do delavcev na 
dan 18.6.1994 presegajo obveznosti družbe do delavcev na ta dan, upoštevaje enake pravne 
temelje in predpostavke, kot so bile uporabljene v postopku revizije lastninskega preoblikovanja in 
v dokončni Odločbi APPNI. Družba HIT je 18.7.1996 vložila tožbo proti Agenciji Republike Slovenije 
za lastninsko preoblikovanje (ARLP) pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, zaradi omenjene 
odprave odločbe štev.: 380-22/93-IV/ŠK APPNI Podružnica Nova Gorica z dne 28.6.1996, ki je bila 
izdana v postopku revizije lastninskega preoblikovanja HIT d.o.o. Glavna obravnava je bila 
zaključena 07.09.2005, sodba okrožnega sodišča Nova Gorica je postala pravnomočna 3.1.2007 ter 
je potrdila odločbo APPNI.  
 
Družba je udeležena kot tožena in kot tožeča stranka v več sporih z drugimi osebami v državi. 
Nekateri izmed sporov so pojasnjeni v prejšnjih pojasnilih k računovodskim izkazom.  
 
Obstajajo morebitne pogojne obveznosti, za katere pa poslovodstvo ocenjuje, da niso verjetne in 
da iz tega naslova ni pričakovati nobenih pomembnih izgub. Pri nekaterih pogojnih obveznostih pa 
zneska ni mogoče zanesljivo ugotoviti, zato v računovodskih izkazih zanje ni oblikovanih nobenih 
rezervacij. 
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12.2.2 Drugi dogodki 

 
Dobljena dolgoročna posojila pri matični družbi, dobljena s strani Nove KBM d.d. v vrednosti 20.250 
tisoč EUR per 31.12.2008 so bila naknadno zavarovana z zastavo nepremičnin, in sicer na parc. št. 
1372/4. 
 
Dobljeni kratkoročni posojili pri matični družbi, dobljeni s strani Nove KBM d.d. v višini 8.802 tisoč 
EUR per 31.12.2008 sta bili naknadno zavarovani z zastavo nepremičnin, in sicer na parc. št. 
152/3, 153, 154, 167, 387/1, 390/1, 395/3, 396/2, 413/2, 415/2, 416/3, 418/3, 419/4 420/3, 
417, 414/1, 410, 401, 362/5, 365/2, 402, 3437/1, 412/2, 48/54 v deležu, 375/2, 375/4, 375/5, 
383/2, 384/2, 384/1  do višine 12.000 tisoč EUR.  
 
Odobrena dolgoročna posojila s strani Nove KBM d.d. v višini 5.863 tisoč EUR v letu 2008, 
koriščena v letu 2009, so zavarovana z obveznicami Abanke d.d. 
 
Družba Hit d.d. je odprodala naložbeno nepremičnino Gostišče 25. maj Dobrovo. 
 
 
 
12.2.3 Razkritja poslov z notranjimi lastniki in povezanimi osebami 

Skupina je posle s povezanimi osebami razkrila pri pojasnilih posameznih postavk v računovodskih 
izkazih. Poslov z notranjimi lastniki ni imela.  
 
 
 
12.2.4  Razkritja v zvezi z revidiranjem 

 
Znesek, ki ga bo revizijska družba, po pogodbi glede na predvideno število delavcev na projektu ter 
na ocenjeni čas izvedbe postopka revidiranja, zaračunala za revidiranje letnega poročila družbe in 
konsolidiranega letnega poročila 2008 je 33,6 tisoč EUR brez DDV. 
 
 
 
 
Uprava družbe je potrdila in odobrila celotno konsolidirano letno poročilo na seji 26.5.2009. 
 
 
 

 


