
•  37,2 mrd SIT bruto realizacije podjetja 
(z vkljuËenimi davki),

•  289 mrd ITL bruto realizacije igralnic, 
•  4,4 mrd SIT bruto realizacije gostinstva,
•  33,2 mrd SIT celotnega prihodka podjetja,
•  1,3 mrd SIT bruto dobiËka podjetja,
•  6 mrd SIT vlaganj v stalna sredstva podjetja.

•  povpreËna dnevna realizacija igralniπtva: 
794 mio ITL,

•  povpreËna realizacija igralniπtva na obisk: 
189 tisoË ITL,

•  bruto realizacija na efektivno uro: 12.200 SIT,
•  neto realizacija na efektivno uro: 10.500 SIT,
•  neto realizacija na delovni dan: 87,5 mio SIT,
•  donosnost kapitala: 7,2 %,
•  letno πtevilo obiskovalcev igralnic: 1,5 mio,
•  povpreËno πtevilo zaposlenih v letu po stanju 

konec posameznih mesecev: 1.555.

•  38,8 mrd SIT bruto realizacije podjetja,
•  148 mio EUR bruto realizacije igralniπtva,
•  nameniti veË kot 6,6 mrd SIT za vlaganja v 

investicijske in razvojne projekte, 
•  reorganizirati poslovanje z uvajanjem 

sodobnih metod vodenja.
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Zapolniti prosti Ëas. Misliti za druge. Namesto njih - ob
væivljanju vanje. Zabava kot igra. Vstop v virtualno
skozi realna vrata. Napolniti lupino s pravo vsebino.
Poznati, da lahko prepoznaπ. Voditi igro. Da jo igralci
lahko igrajo. NakljuËni obiskovalci oblikujejo prostor
s svojo prisotnostjo. NiË ni dokonËnega. Sanje se iz-
sanjajo. Dimenzije tekmujejo.

Ujeti po Ëasu umerjen prostor. Odgovoriti ljudem v
njihovi govorici. Hit sliπi. Svoje ljudi, svoje goste. In-
terna motivacija, eksterna realizacija. Dejanja za danes.
Ideje za jutri. Svet je naπa lokacija. Vlaganja naπa
praksa. Na razliËne konce planeta. Z enotno filozofijo
podjetja. 

HIT misli. Za nove. »ase, svetove, ljudi.

HIT 2001Kazalo Hitovi doseæki v letu 2001

Vrednosti poslovnih pokazateljev

NaËrti za leto 2002



Pri preverjanju predloæenega letnega poroËila, sestav-
ljenega iz poslovnega in raËunovodskega poroËila,
je Nadzorni svet upoπteval kot pomemben dejavnik
dejstvo, da so HIT, d. d., Nova Gorica, in skupina druæb
HIT, za katere so izdelani konsolidirani raËunovodski
izkazi, poslovno leto 2001 zakljuËili uspeπno. Ob tem
lahko poudarimo, da je druæba HIT bistveno presegla
naËrtovani poslovni izid za leto 2001.

Oblikovanje drugih rezerv v viπini polovice Ëistega
dobiËka leta 2001 je v skladu s strateπkim razvojni-
mi cilji druæbe in intenzivnimi investicijskimi aktivno-
stmi. Nadzorni svet je spremljal vodenje in poslova-
nje druæbe ter sproti obravnaval poslovno uspeπnost
ter premoæenjsko stanje. Pri izvajanju svojih pristoj-
nosti je Nadzorni svet od Uprave dobival informacije
in odgovore na pomembna vpraπanja o vodenju po-
slov druæbe, ki jih je potreboval za izvajanje nadzorne
funkcije. To je razvidno tudi iz dokumentacije Nadzor-
nega sveta.

Nadzorni svet je na podlagi pregleda letnega poroËila
druæbe z revidiranimi raËunovodskimi izkazi ugotovil,
da je letno poroËilo sestavljeno tako, da je Nadzorni
svet lahko podrobno preveril finanËno stanje druæbe,
izid poslovanja in gibanje kapitala, ter da so v poslov-
nem poroËilu zadovoljivo predstavljene posamezne
ekonomske in druge kategorije o poslovanju druæbe
v letu 2001, ki niso predmet raËunovodskih izkazov.
Letno poroËilo izkazuje resniËen in poπten prikaz
premoæenja, obveznosti, finanËnega poloæaja in po-
slovnega izida HIT, d. d.; navedeno izkazujejo tudi
konsolidirani raËunovodski izkazi Skupine HIT.

Nadzorni svet je zavzel pozitivno staliπËe do poroËila
revizijske druæbe Deloitte&Touche in k revidiranemu
poroËilu ni imel pripomb. Nadzorni svet po preveritvi
letnega poroËila HIT, d. d., Nova Gorica, za leto 2001
na poroËilo ni imel pripomb in je letno poroËilo na seji
24. maja 2002 potrdil, kar pomeni, da je letno poroËilo
sprejeto. 

Skladno z zakonskimi pristojnostmi Uprave in Nad-
zornega sveta je hkrati s preveritvijo letnega poroËila
odobril tudi oblikovanje drugih rezerv iz dobiËka, in
sicer v viπini polovice Ëistega dobiËka leta 2001 oziro-
ma 673.935.499,45 tolarja.

Uprava je Nadzornemu svetu posredovala tudi pred-
log za uporabo bilanËnega dobiËka. BilanËni dobiËek
druæbe za leto 2001 znaπa 2.483.645.803,95 tolarja,
ki je sestavljen, kot je navedeno v letnem poroËilu.
Nadzorni svet soglaπa s predlogom Uprave in pred-
laga SkupπËini delniËarjev, da se bilanËni dobiËek leta
2001 uporabi:

•  za dividende imetnikom participativnih predno-
stnih delnic v viπini 1 % knjigovodske vrednosti
delnice, kar znaπa 29,35 tolarja na delnico, skupni
znesek znaπa 79.698.574,90 tolarja;

•  za dividende imetnikom vseh delnic, prednostnih
in navadnih, 29,35 tolarja na delnico oziroma v
skupnem znesku 199.246.407,90 tolarja;

•  za nagrade Ëlanom Nadzornega sveta v viπini
12.000.000 tolarjev;

•  za nagrade Ëlanom Uprave v viπini 28.000.000 to-
larjev;

•  preostanek v viπini 2.164.700.821,15 tolarja ostane
nerazporejen. 

Nadzorni svet je predlog uporabe bilanËnega dobiË-
ka potrdil, ker ocenjuje, da je zaradi razvojnih potreb
druæbe utemeljen predlog Uprave, da se za dividende
nameni znesek v viπini 4 % osnovnega kapitala. Ar-
gumenti za navedeni predlog izhajajo iz dejstva, da
je zaradi veËletne zakonske omejitve πiritve obsega
poslovanja prirediteljev posebnih iger na sreËo treba
usmeriti znatna sredstva v izvedbo planiranih investicij,
s katerimi bo druæba razπirila obseg poslovanja ter
obdræala prednost predvsem pred tujo konkurenco.
Ti argumenti po mnenju Nadzornega sveta uteme-
ljujejo tudi predlog, da se del bilanËnega dobiËka v
letu 2002 ne uporabi oziroma ostane nerazporejen.
Nadzorni svet je mnenja, da je utemeljen tudi pred-
log uporabe dela bilanËnega dobiËka za nagrade
Upravi in Nadzornemu svetu, saj je druæba v letu
2001 bistveno presegla naËrtovani poslovni izid.

Pavel Pirc,
predsednik Nadzornega sveta

PoroËilo
Nadzornega sveta

S poslovnimi rezultati lanskega leta smo zadovoljni
in priznati moram, da so me celo nekoliko presene-
tili. PrviË po veË letih smo v igralnicah za 5 odstotkov
poveËali realizacijo in zaustavili nekajletni padec obi-
ska. Ustvarili smo nekaj veË kot 1,3 milijarde tolarjev
bruto dobiËka in dræavi plaËali 11,7 milijarde davkov
in koncesijskih dajatev. Naπa vizija - biti prvi na po-
droËju zabave - se polagoma uresniËuje. 

Tudi leto 2001 so zaznamovala naπa prizadevanja
nadoknaditi zamujeno. ©est let, v katerih se zaradi
neustreznih zakonskih omejitev nismo mogli razvija-
ti, je sicer mimo. V pomoË nam je dejstvo, da se po
znanju, izkuπnjah, usposobljenosti in ne nazadnje
ugledu uvrπËamo med vodilne v Evropi. V olajπanje
nam je tudi spoznanje, da se odnos do igralniπko-
zabaviπËne dejavnosti v Sloveniji, kjer nujno potre-
bujemo razumevanje pristojnih institucij, konËno le
nekoliko spreminja na bolje.

Ustvarili smo 37,2 milijarde tolarjev bruto realizacije,
kar nas v letu 2001 uvrπËa med najveËje slovenske
izvoznike in na prvo mesto med izvozniki storitev.
Naπi gostje so πe vedno v veliki veËini tujci (94 %). A
kljub zaostreni konkurenci, ki nas v vsem hitro in us-
peπno posnema, in motnjam ob prenovi naπega naj-
veËjega zabaviπËnega centra Perla nas je obiskalo
veË kot 1,5 milijona gostov. Bruto dobiËek sicer
znaπa 1,3 milijarde tolarjev, kar je za 30 % veË kot leto
prej, a na æalost ne predstavlja tudi ustrezno poveËa-
nega kapitala. 

Veliko pozornosti smo lani posvetili motiviranju in za-
dovoljstvu zaposlenih, saj se zavedamo njihovega
izrednega pomena za kakovost naπih storitev, in grad-
nji sodobnega informacijskega sistema. Zastali pa
tudi nismo z zaËetimi vlaganji v tujini in smo kupili ho-
telski kompleks na najlepπem delu Ërnogorske obale.

Pred nami je obdobje, ki bo v marsiËem prelomno in
odloËilno za usodo naπe delniπke druæbe. Moænosti
imamo veË, od popolne stagnacije do razvoja v do-
bro organizirano mednarodno korporacijo. Za tisti
pravi in odloËilni korak naprej pa je, to zdaj lahko z
zanesljivostjo trdim, pot samo ena: zgraditev mega
zabaviπËnega centra v bliæini Nove Gorice, ki bi v pe-
tih letih ponudil nekaj povsem novega ... To so nav-
sezadnje pokazali tudi rezultati πtudij uglednih uni-
verzitetnih institucij, ki poudarjajo, da dolgoroËni raz-
voj druæbe, s tem pa milijarde tolarjev pomemben
stabilen vir za lokalne skupnosti in dræavo, zagotav-
ljata le stimulativna zakonodaja in viπja realizacija.
Za to pa sta nedvomno potrebni najprej naklonje-
nost oæje in πirπe, tudi strokovne javnosti, ki bi morale
tem ciljem prilagoditi zakonodajo, ter povezava s po-
djetji, s katerimi bi lahko speljali zahtevne investicije.
Sami bi glavni cilj uresniËevali prepoËasi in bi priloæ-
nost utegnili zamuditi.

Optimist sem, kot vedno. In zaupam svojim sodelav-
cem.

Branko TomaæiË,
predsednik uprave

UresniËujemo
vizijo



Nadzorni svet

Organizacijska struktura

Pavel Pirc predsednik nadzornega sveta in
predstavnik delniËarjev

Igor Lapajne namestnik predsednika nadzornega
sveta in predstavnik zaposlenih

Darko KonËan predstavnik vlade

Peter Velkavrh predstavnik delniËarjev

»rtomir ©pacapan predstavnik delniËarjev

Branko Brezigar predstavnik zaposlenih

»rtomir ©pacapan predsednik nadzornega sveta in
predstavnik delniËarjev

Janez Vuk namestnik predsednika nadzornega
sveta in predstavnik vlade

Bogdan BiπËak predstavnik delniËarjev

Zoran Madon predstavnik delniËarjev

Igor Lapajne predstavnik zaposlenih

Suzana TomaæiË predstavnica zaposlenih

Branko Brezigar predstavnik zaposlenih

Aleπ Furlan predstavnik zaposlenih

Predsednik uprave

»lan uprave

•  Igralniπtvo
•  Gostinstvo
•  ZabaviπËni centri

»lan uprave

•  Nabava
•  Investicije
•  Vzdræevanje in

energetika
•  RaËunovodstvo
•  Finance
•  Controlling

Delavski direktor

•  Træenje
•  Informatika in

organizacija
•  Kadrovanje in

izobraæevanje

•  Prokura
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vaA Osnovni podatki

o druæbi

»lani nadzornega sveta v letu 2001

SkupπËina druæbe je januarja 2002 spremenila nekatera statutarna
doloËila in imenovala nov nadzorni svet. Novi nadzorni svet ima
πest Ëlanov.



Osnovni kapital: 6.788.634.000,00 SIT
©tevilo vseh delnic: 6.788.634
Nominalni znesek ene delnice: 1000 SIT

Razred 1: Navadne, imenske, vinkulirane delnice

Razred 2: Prednostne, participativne delnice

Februar Uvedba novega plaËnega sistema

Julij Podpis pogodbe o nakupu hotela Maestral v Budvi

Oktober Sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o igrah na sreËo

Prodaja delnic Vipe in nakup delnic Abanke

Podpis pogodbe z vzajemnim pokojninskim
skladom pri Kapitalski druæbi, d. d.

November Otvoritev igralnice na nizozemskih Antilih

Podpis najemne pogodbe v centru Skenderija v
Sarajevu

Nakup delnic druæb Oniks, d. d., in
HTP Gorenjka, d. d.

Otvoritev obnovljenega zabaviπËnega centra Perla

December Otvoritev prenovljene igralnice v Rogaπki Slatini

Naziv delniËarja ©t. delnic Delnic / OK Glasov

Kapitalska druæba 1.357.727 20 % 33,33 %

Slovenska odπkod. druæba 1.357.727 20 % 33,33 %

ObËina Nova Gorica 1.206.340 17,77 % 29,62 %

ObËina Kranjska Gora 131.699 1,94 % 3,23 %

ObËina Rogaπka Slatina 11.541 0,17 % 0,28 %

ObËina Novo mesto 8.146 0,12 % 0,20 %

Skupaj 4.073.180 60 % 100 %

Naziv delniËarja ©t. delnic Delnic / OK Glasov

PIDI in gospod. druæbe 2.715.454 40 % neglas.

V korporacijski strategiji podjetja HIT smo zapisali,
da je naπ cilj biti vodilno podjetje na podroËju igral-
niπko zabaviπËne in spremljevalne dejavnosti v Evro-
pi, in to tako po programu kot po kakovosti. Postati
æelimo vodilno mednarodno podjetje na tem podroËju,
zato iπËemo in prouËujemo najboljπe priloænosti za
postavitev igralniπko zabaviπËnih centrov in spremlje-
valnih dejavnosti na ciljnih trgih. Izbrane priloænosti
bomo izpeljali skupaj s strateπkimi partnerji, s katerimi
ustanavljamo nove druæbe, da bi uresniËili razvojne
projekte in obvladovali vsa podroËja poslovanja. 

Nenehno ohranjanje in poveËevanje konkurenËnih
prednosti ter iskanje novih trgov doma in tudi zunaj
naπe dræave so za nas πe posebej nujna. Sprostitev
zakonodaje na italijanskem igralniπkem trgu je namreË
poveËala moænosti za ustanavljanje novih igralnic v
Italiji, obstojeËe pa vse bolj πirijo svojo ponudbo in nas
posnemajo. Po vsej Italiji pospeπeno prenavljajo in
usposabljajo bingo salone, ki naj bi v bliænji prihod-
nosti pridobili tudi dovoljenje za namestitev igralnih
avtomatov. To pa predstavlja Hitu resno konkurenco
na njegovem najpomembnejπem trgu. Med glavnimi
cilji podjetja ostaja tudi dolgoroËno ohraniti delovna
mesta v igralniπko zabaviπËnih centrih na obmoËju
Nove Gorice in Kranjske Gore in jih z novimi centri
πe poveËati. In to kljub morebitnemu odpiranju novih
igralnic v Italiji v πirπem obmejnem pasu.

V zadnjih letih smo obnovili in razπirili tri igralnice, v
letu 2002 pa bomo zaËeli s pripravljalnimi deli za
obnovo igralnice Park ter v celoti ali delno uresniËili
igralniπko zabaviπËne projekte v tujini. Æe v novembru
2001 smo odprli naπo prvo igralnico v tujini - manjπo
igralnico v turistiËnem naselju na otoku Bonaire v
Karibskem morju. V letu 2002 naËrtujemo obnovo in
dograditev hotela Maestral na najlepπem delu obale
»rne gore in zaËetek gradnje igralnice, kongresnega
centra in welness programa. Odprli smo igralnico v
Sarajevu ter kupili veËinski deleæ v sedanjem igralniπ-
kem podjetju na Dojranu v Makedoniji. Povsod pa se
bomo trudili, da bosta igralniπko zabaviπËna in sprem-
ljajoËa hotelsko-gostinska ponudba kar najboljπi.

Poslovni plan podjetja za leto 2002 smo izdelali na
podlagi ocene konkurenËnosti drugih igralnic na cilj-
nih trgih ter predvidevanj na podroËju finanËnega
okolja podjetja. Na pogoje poslovanja igralniπtva je
lani πe posebej pomembno vplivala sprejeta dopol-
njena igralniπka zakonodaja, s katero nas je dræava
vsaj deloma razbremenila plaËevanja koncesijskih
dajatev. Ta razbremenitev nam je omogoËila, da smo
ustvarili dodatno akumulacijo, ki jo bomo v letu 2002
in v naslednjih letih namenili intenzivnemu razvoju
podjetja.

A.1 Pomembni dogodki
v letu 2001 A.2 Kapitalska struktura

druæbe A.3 Ocena moænosti prihodnjega
razvoja poslovanja podjetja



Leto 2001 lahko ocenimo kot poslovno uspeπno.
Kljub motnjam, ki so spremljale prenovo naπega naj-
veËjega igralniπko zabaviπËnega centra in zaradi ka-
terih smo planirali manjπi obisk in realizacijo, sta tako
πtevilo obiskovalcev in tudi doseæeni bruto promet
igralnic presegla naπa priËakovanja, kar se je odrazilo
v dobrem poslovnem rezultatu podjetja.

Træni pogoji poslovanja so se v letu 2001 πe zaostro-
vali, saj igralnica v Benetkah, ki ima v primerjavi z
naπimi igralnicami boljπo lokacijo, zelo uspeπno po-
snema naπo ponudbo. Tudi to je v letu 2001 vplivalo
na manjπe πtevilo obiskov gostov iz okolice Benetk,
πe posebej med tednom.

V letu 2001 smo v naπih igralnicah dosegli enak obisk
kot leto prej, trend padanja obiska od leta 1998 smo
torej zaustavili. Zadræali smo, oziroma celo za nekaj
odstotnih toËk poveËali, træni deleæ naπih igralnic
(z vidika obiska) tako na italijanskem kot na avstrijs-
kem trgu. Vse to nam je uspelo le s pravilnimi odloËit-
vami pri izvajanju kljuËnih poslovnih funkcij.

V letu 2001 je skupna vrednost vseh vlaganj v ne-
opredmetena in opredmetena stalna sredstva in v raz-
voj podjetja znaπala nekaj veË kot 6 milijard tolarjev.
Vlagali smo v manjπe investicijske posege, nakup
sodobne tehnoloπke opreme ter v veËje razvojne
projekte, najveË sredstev pa smo vloæili v obnovo
naπega najveËjega zabaviπËnega centra Perla, kjer
je povsem prenovljena igralnica zaËela poslovati sredi
novembra. Obnovi hotela Donat, v katerem posluje
naπa igralnica v Rogaπki Slatini, se je pridruæila πe
obnova te igralnice, ki je v novem in veËjem prostoru
ter v novem okolju zaËela poslovati sredi decembra. 

Naπa politika pri zaposlovanju je restriktivna in od-
hodov nismo nadomeπËali z novimi zunanjimi zapo-
slitvami. Tako nam je uspelo povpreËno πtevilo za-
poslenih v letu na podlagi stanj konec posameznih
mesecev zniæati za 2 odstotka. 

Poleg vlaganj v tujini, ki bodo zahtevala veliko napo-
rov in angaæiranje naπih najboljπih kadrov, bomo v
letu 2002 tudi v matiËnem podjetju posvetili veliko
skrb razvojnim projektom in drugim nalogam:

•  ofenzivnemu træenju, iskanju novih trænih poti in no-
vih trgov, 

•  prenovi kongresnega centra v Perli,
•  reorganizaciji igralnice v Kranjski Gori in hotelsko

gostinskega dela v igralniπko zabaviπËni center,
•  razvoju sodobnega informacijskega sistema za

spremljanje in nadzor delovanja igralnih avtoma-
tov, ki bo nudil tudi informacije za uËinkovitejπe
notranje træenje v igralniπko zabaviπËnih centrih,

•  prenovi sistema vodenja,
•  izobraæevanju zaposlenih, pri katerem bomo vse-

bino in obseg doloËili po oceni in letnih pogovo-
rih, ter razvoju kadrov in napredovanju uspeπnih
in perspektivnih kadrov,

•  restriktivni politiki zaposlovanja ob hkratnem iskanju
sposobnih in motiviranih kadrov za delo pri projek-
tih in za zahtevna strokovna dela, ki ostaja temeljna
usmeritev podjetja na podroËju kadrov,

•  veËjemu nadzoru nad stroπki poslovanja,
•  uporabi tako lastnih virov kot tudi najugodnejπih

zunanjih dolgoroËnih dolæniπkih virov za financira-
nje projektov, poudarek pa bo na doseganju opti-
malne strukture virov financiranja,

•  nadaljevanju gradnje poslovnega informacijskega
sistema podjetja in vzpostavitvi informacijskega
sistema za potrebe najviπjega vodstva,

•  razvoju in ponudbi lastnega uporabnega znanja
na podroËju igralniπkih procesov in tehnologij tako
za lastne potrebe in potrebe tretjih (opredelitev
najviπjih zahtev za proizvodnjo cilindrov in program-
ska oprema za analizo in spremljanje delovanja ci-
lindrov, tehnoloπko znanje za Hit Megajackpot
ipd.),

•  razvoju in izvedbi funkcionalnega in podiplom-
skega πtudija igralniπkih znanj skupaj z ljubljansko
Ekonomsko fakulteto in Univerzo iz Nevade, ki je
vodilna v svetu na tem podroËju.

Igralniπko zabaviπËna dejavnost zahteva stalne izbolj-
πave in razvoj ter osvajanje novih perspektivnih tr-
gov. Dræava nas je s spremembo zakonodaje v letu
2001 vsaj delno razbremenila izredno visokih daja-
tev, vendar pa so te πe vedno bistveno previsoke, Ëe
se primerjamo z dræavami, ki se zavedajo pomena in
vloge sodobnih oblik igralniπko zabaviπËnih centrov
z vso spremljajoËo vrhunsko ponudbo, v katero spa-
da tudi celoten ponudbeni splet naπega podjetja.

B Poslovno
poroËilo



V letu 2001 je gostinstvo ustvarilo 4.389 milijonov to-
larjev bruto realizacije, to je neto realizacije, poveËane
za izstopni DDV. S tem smo plan realizacije presegli
za 6 % in hkrati za 252 milijonov tolarjev poveËali rea-
lizacijo glede na leto 2000. 

Bruto realizacija gostinstva v letih 2000 in 2001

V primerjavi z letom 2000 so bili v letu 2001 rezultati
po vrstah realizacije v gostinstvu boljπi:

•  noËitve za 9,9 %,
•  hrana za 5,5 %,
•  pijaËa za 5,8 %.

Hoteli so ustvarili skoraj 82 % realizacije gostinstva,
ostalo pa je delo manjπih enot.

Hotelske zmogljivosti skupaj so bile v primerjavi z le-
tom 2000 za 3 odstotne toËke bolj zasedene, in sicer
se je zasedenost leæiπË poveËala na 56 %, zasede-
nost sob pa na 62 %.
Z boljπo zasedenostjo sob smo v hotelih dosegli s
planom zastavljene cilje.

Odstotek zasedenosti leæiπË v letih 2000 in 2001

B.2 GostinstvoB.1
V letu 2001 je igralniπtvo ustvarilo 289 milijard itali-
janskih lir bruto realizacije, kar pomeni, da je doseglo
za 14 % viπjo realizacijo od planirane oziroma za 5 %
viπjo od doseæene v letu 2000, to je realizacije iz iger
na sreËo in vrednosti vstopnine pred obraËunom
davkov.

Plan realizacije v italijanskih lirah za leto 2001 so
presegle vse igralnice: igralnica Perla za 18 %, igral-
nica Park za 10 %, igralnica Kranjska Gora za 11 %,
igralnica Rogaπka Slatina za 11,5 % in igralnica Oto-
Ëec za 25 %.

Bruto realizacija igralniπtva v letih 2000 in 2001

Igralnice so v letu 2001 najveË ustvarile na igralnih
avtomatih. 

V tolarjih je znaπala v letu 2001 bruto realizacija igralnic
(realizacija iger in vstopnina) 32,3 milijarde tolarjev,
kar je za 11 % veË kot v letu 2000. Podatki po igralni-
cah so naslednji:

Bruto realizacija igralnic v letu 2001,
njihov deleæ in primerjava s predhodnim letom

PovpreËni teËaj lire (interni teËaj HIT, ponderiran z
realizacijo) je v letu 2001 znaπal 11,2256 tolarja za
100 lir in je bil za 6 % viπji od njegove povpreËne vred-
nosti v letu 2000. Tudi v letu 2001 teËaj ni sledil infla-
ciji, kar je pomenilo slabπe pogoje poslovanja za naπe
podjetje, ki skoraj celotno prodajo doseæe v tuji valuti.

Obisk

Naπe igralnice so v letu 2001 zabeleæile 1.529 tisoË
obiskov, toliko kot v letu 2000. 
S tem smo presegli priËakovanja za okoli 80 tisoË
obiskov. Trend padanja obiska, ki se je zaËel v letu
1998, smo torej zaustavili. 
Igralnici Park in Perla sta naËrtovano πtevilo obisko-
valcev presegli za 6 %, Kranjska Gora za 5 % in Ro-
gaπka Slatina za 4 %, obisk v igralnici na OtoËcu pa
je bil 2 % pod planom. Obisk igralnice Park je tako
ostal na ravni leta 2000, obisk Perle pa je bil kljub
obnavljanju samo za 2 % manjπi od obiska v pred-
hodnem letu, v Kranjski Gori se je nadaljevala umir-
jena 7-odstotna rast obiska, v Rogaπki Slatini se je
obisk zaradi prenove in selitve na novo lokacijo zniæal
za 6 %, na OtoËcu pa je bil obisk za 2 % niæji kot leta
2000.

©tevilo obiskovalcev v obdobju januar - december
leta 2000 in 2001

Igralniπtvo

Igralnica Vrednost Deleæ 2001/2000

Park 12.109 37,4 % +9,6 %

Perla 15.247 47,2 % +10,5 %

Kranjska Gora 4.296 13,3 % +18,9 %

Rogaπka Slatina 326 1,0 % +2,1 %

OtoËec 359 1,1 % +27,0 %

Skupaj 32.337 100,0 % +11,3 %

(v mio SIT)
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Realizacija podjetja

Podjetje je v letu 2001 doseglo 37,2 milijarde tolarjev
bruto realizacije, to je realizacije igralnic in drugih
dejavnosti pred obraËunanimi davki, kar je 14 % nad
planom za leto 2001 in 11 % veË kot leta 2000. Igral-
niπtvo je bilo v tej realizaciji udeleæeno s 87 %, go-
stinstvo z 12 % in druge dejavnosti z 1 %. 

Doseæena realizacija je bila viπja od planirane tako v
gostinstvu kot v igralniπtvu. K temu je prispevala pred-
vsem ustrezna izvedba investicijskih vlaganj v naπ naj-
veËji zabaviπËni center, pri kateri smo zagotovili, da
so hrup in druge motnje ob gradnji kar najmanj motili
goste. Zato obisko gostov ni bil toliko manjπi, kot smo
priËakovali. 

Davki in takse v igralniπtvu

V letu 2001 so naπe igralnice obraËunale 4.730 mili-
jonov tolarjev davka od iger na sreËo, 45 milijonov
tolarjev izstopnega DDV od vstopnine ter 6.953 mili-
jonov tolarjev koncesijskih dajatev, kar je skupaj 11,7
milijarde tolarjev in pomeni 39,7 % od davËne osnove
oz. 36,3 % od doseæene bruto realizacije igralniπtva.
V letu 2001 je igralniπtvo tako plaËalo za 16,7 % veË
dajatev kot v letu 2000. 

Celotni prihodek in njegova delitev

Po odbitku davkov na realizacijo je podjetju ostalo
31,9 milijarde tolarjev neto realizacije, to je 85,9 % od
ustvarjene bruto realizacije. Deleæ, ki je ostal podjetju,
se je tako v letu 2001 za 0,5 odstotne toËke zmanjπal
glede na deleæ, ki je ostal podjetju v letu 2000. 

Neto realizacija je predstavljala 96,1 % izkazanega
celotnega prihodka podjetja. Prihodki financiranja
so znaπali 2,1 % celotnega prihodka oziroma 710 mi-
lijonov tolarjev, 1,7 % celotnega prihodka, oziroma 574
milijonov tolarjev, pa so predstavljali izredni prihodki.

Celotni prihodek podjetja je v letu 2001 znaπal 33,2
milijarde tolarjev, kar je 16 % veË od planiranega, ozi-
roma 11 % veË, kot je bil doseæen celotni prihodek v
letu 2000. 

Vsi stroπki in odhodki podjetja (skupaj s koncesijsko
dajatvijo) so v letu 2001 znaπali 31,9 milijarde tolarjev,
kar je 10 % veË kot v letu 2000. Dosegli smo bruto
dobiËek v viπini 1.348 milijonov tolarjev, torej 4,1 %
celotnega prihodka. V primerjavi z letom 2000 je bil
dobiËek za 46 % viπji in plan smo presegli 2.2 krat.

Ker je dejavnost prirejanja iger na sreËo, ki predstavlja
87 % naπih prihodkov, oproπËena plaËevanja izstop-
nega DDV, smemo od vseh naπih nabav poraËunati
samo 13 % vstopnega DDV. To pomeni, da smo bili
v letu 2001 obremenjeni z DDV (plaËilo dræavi in neod-
bitni vstopni DDV) v viπini veË kot 1,8 millijarde tolarjev.
Za enak obseg investicij bi kot obiËajni davËni zave-
zanci plaËali kar za 1 milijardo tolarjev manj.

B.4 Prihodki druæbe
in njihova delitevB.3

V letu 2001 so druge dejavnosti podjetja HIT ustva-
rile veË kakor 400 milijonov tolarjev bruto realizacije.

HIT ©port center

V organizacijski enoti Hit ©port center so v letu 2001
organizirali πtevilne πportne in rekreacijske dejavnosti,
tekmovanja in turnirje ter zabavno gostinske prireditve
v veËnamenski dvorani. Center obiskuje mnogo rednih
gostov, ki so omogoËili nadaljevanje ugodnih trænih
rezultatov, z optimalno razporeditvijo dejavnosti na
povrπinah objekta pa so v centru uspeli nekoliko po-
veËati tudi træni deleæ novih gostov. Bistveno bi lahko
poveËali prihodek le z novimi dejavnostmi in drugaË-
nim konceptom πportnega centra. 

Zmogljivosti, ki so na voljo, so bile optimalno izrabljene
predvsem v popoldanskem in veËernem obratovalnem
Ëasu, a tudi træno manj zanimive dopoldanske ure je
center træil s sponzorskimi pogodbami in za rekreacijo
Hitovih delavcev. 

KonferenËna dejavnost

V letu 2001 se je v sklopu konferenËne dejavnosti
odvilo 89 zunanjih dogodkov s 3.816 udeleæenci.
Dogodkov je bilo tako nekoliko manj kot v predhod-
nih letih, kar pa je bilo priËakovati, saj konferenËne
dvorane od maja do septembra ni bilo mogoËe upo-
rabljati zaradi obnove igralnice Perla, pa tudi v osta-
lih mesecih sta svoje prispevala hrup in gradbiπËe
okoli objekta.

Kljub temu pa se je πtevilo noËitev, povezanih s kon-
ferenËno dejavnostjo, poveËalo, saj je bilo organizi-
ranih kar nekaj konferenËnih dogodkov z velikim
πtevilom udeleæencev. Ker v samem hotelu Perla v
tem obdobju nismo uspeli izpolniti potreb tako veli-
kega πtevila gostov, so s hotelskimi in gostinskimi
uslugami priskoËile na pomoË druge Hitove poslovne
enote.

Veliki dogodki, ki so med tednom prispevali k veËji
realizaciji, so bili: Mercatoriada (180 udeleæencev),
Svetovno prvenstvo v dresuri psov (350 udeleæencev),
Manager leta (250 udeleæencev) in kongres sloven-
skega SlavistiËnega druπtva (350 udeleæencev).

Hittours

Potovalna agencija Hittours je v letu 2001 kljub rece-
siji v turizmu, ko je po 11. septembru 2001 drastiËno
upadlo povpraπevanje po vseh turistiËnih aranæmajih,
uspela ohraniti realizacijo na ravni iz leta 2000.

Pribliæno 30 % prihodkov je turistiËna agencija ustva-
rila s Hitovimi sluæbenimi potovanji, potovanji gostov
igralnic ter zaposlenih; ostalih 70 % pa je ustvarila
na zunanjem trgu.

Prodaja letalskih vozovnic, s katero je turistiËna agen-
cija ustvarila 45 % vseh prihodkov, se je poveËala za
okoli 20 %, manj pa je agencija prodala turistiËnih
aranæmajev. Lani je trgu prviË ponudila lasten produkt
poËitniπkih aranæmajev v »rni gori, ki je bil izjemno
dobro sprejet in s katerim je dosegla pozitiven finanËni
rezultat.

Druge
dejavnosti



V letu 2001 so stroπki izobraæevanja skupaj z nakupom
strokovne literature in Ëasopisov znaπali 79 milijonov
tolarjev in so bili v primerjavi z letom 2000 niæji za 1,7
milijona tolarjev. 

NajveË sredstev v okviru stroπkov izobraæevanja smo
namenili funkcionalnemu izobraæevanju in v letu 2001
se je v razliËne programe funkcionalnega izobraæe-
vanja vkljuËilo 1.591 delavcev. Delovno prakso je v
podjetju opravljalo 129 πtudentov in dijakov. ©tipen-
dirali smo 27 dijakov in πtudentov, 142 delavcem pa
je podjetje plaËalo πtudij ob delu. 

Kazalci donosnosti in ekonomiËnosti

Donosnost kapitala, merjena z razmerjem med Ëistim
dobiËkom in povpreËno vrednostjo kapitala v letu
2001, je znaπala 7,2 % in je bila za 2,2 odstotne toËke
viπja od vrednosti tega pokazatelja za leto 2000. V
letu 2001 smo ustvarili 46 % veË bruto dobiËka, in to
s 14 % veËjo povpreËno vrednostjo kapitala.

Donosnost sredstev, merjena s Ëistim dobiËkom glede
na povpreËno vrednost vseh sredstev v letu 2001, je
narasla za 1,2 odstotne toËke glede na leto 2000.
PoveËala se je dobiËkovnost prihodkov, zmanjπal pa
se je koeficient obraËanja sredstev.

B.7 Izobraæevanje B.8 Kazalniki

V letu 2001 je v podjetju potekala vrsta investicijskih
in razvojnih projektov, za katere smo skupaj z nabavo
osnovnih sredstev namenili veË kot 6 milijard tolarjev.

V letu 2001 smo v Hitu zakljuËili dva veËja investicijska
projekta.

Realizacija projekta Perla je po fazah trajala veË kot
2 leti. V letu 2001 smo investirali 4,4 milijarde tolarjev.
Prenovljeno in razπirjeno igralnico ter deloma hotel
smo odprli sredi novembra. Poleg Perle smo preselili
in hkrati popolnoma obnovili igralnico v Rogaπki Sla-
tini, za kar smo porabili 125 milijonov tolarjev.

Leto 2001 je bilo ob investicijskih projektih intenzivno
tudi na podroËju razvojnih projektov, to so projekti v
spremembo tehnologije, organizacije dela itd. Za te
projekte smo med letom namenili okoli 274 milijonov
tolarjev.

Konec decembra 2001 je bilo v Hitu zaposlenih 1.548
delavcev, 17 manj kot konec leta 2000. PovpreËno je
bilo v letu 2001 po stanju konec meseca zaposlenih
1.555 delavcev, 2 % manj kot leto prej. Niæje πtevilo
zaposlenih smo dosegli z restriktivno politiko zapo-
slovanja, saj delavcev, ki jim je prenehalo delovno
razmerje, nismo nadomeπËali z novo zaposlenimi.

PovpreËno πtevilo zaposlenih v letih 2000 in 2001

PovpreËna stopnja strokovne izobrazbe v podjetju je
bila 4,5. Konec leta 2001 je bilo zaposlenih 36 % de-
lavcev s stopnjo izobrazbe od 1 do 4, 48 % delavcev
s 5. stopnjo, 8 % s 6. stopnjo in 8 % delavcev z naj-
manj 7. stopnjo strokovne izobrazbe. 

Konec leta 2001 je bilo zaposlenih 42 % æensk in 58 %
moπkih.

Pogled na starostno strukturo pa kaæe, da je bilo konec
leta 2001 51 % delavcev starih med 25 in 34 let.

B.5 Investicijska vlaganja
in razvojni projekti B.6 Zaposleni

Kazalniki donosnosti in ekonom. 2000 2001 Indeks

Donosnost kapitala 5,0 % 7,2 % 144

Donosnost sredstev 3,4 % 4,6 % 136

DobiËkovnost prihodkov 2,7 % 4,1 % 149

Sredstva / kapital 1,46 1,64 112

ObraËanje sredstev 1,25 1,14 92

Celotna ekonomiËnost 1,03 1,04 101
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Pri sestavljanju raËunovodskih izkazov in ocenjevanju
posameznih bilanËnih postavk smo upoπtevali temelj-
ne raËunovodske predpostavke, kodeks raËunovod-
skih naËel ter slovenske in mednarodne raËunovodske
standarde.

C RaËunovodsko
poroËiloB.9

V podjetju HIT æe vrsto let dejavno podpiramo mnoge
dejavnosti v oæji in πirπi okolici, doma in v zamejstvu. 

V letu 2001 smo najveË sredstev namenili naπemu
sponzorstvu prve ekipe ND HIT Gorica, πportu pa je
pripadla tudi glavnina preostalih sredstev. Med naj-
pomembnejπimi prireditvami naj omenimo Giro d’Italia
v Sloveniji, pokal Vitranc v Kranjski Gori in tradicio-
nalni mednarodni πahovski turnir Gorica Open. Med
πportnimi klubi so naπo izdatno pomoË dobili Kolesar-
ski klub HIT Casino Nova Gorica, æenski odbojkarski
klub HIT Gorica iz Nove Gorice, na podroËju smuËanja
podpiramo domaËi klub in tri posamezne perspek-
tivne smuËarje. Med drugimi klubi pa podpiramo πe
koπarkarski, teniπki, πahovski in atletski klub iz Nove
Gorice ter jeseniπki hokej.

V tujini smo sponzorirali Nogometni stadion v Vidmu
- nogometni klub Udinese, Hokejski klub KAC iz Ce-
lovca, ki je v sezoni 2000-2001 osvojil naslov avstrij-
skega dræavnega prvaka, Hokejski klub VSV iz Beljaka,
teniπki turnir serije WTA - Grado ter teniπki turnir serije
WTA z nagradnim skladom 25.000 USD - GO&GO
(Gorica-Nova Gorica).

Na podroËju kulture smo bili æe deveto sezono eks-
kluzivni pokrovitelj cikla koncertov na gradu Dobrovo
z imenom Hitove muze in v Kanalu pokrovitelji Kogo-
jevih dnevov. Primorskemu dramskemu gledaliπËu iz
Nove Gorice vsako leto financiramo eno predstavo,
podpiramo delovanje slovenskega Kulturnega doma
v italijanski Gorici, okronali pa smo tudi vinsko kraljico
za leto 2001.

Precejπnje donacije smo namenili tudi Sploπni bolnici
dr. Franca Derganca iz ©empetra pri Gorici za razliË-
ne nujne potrebne aparature, peto leto pa æe vlagamo
v sklad GT s sedeæem v Ljubljani, katerega sredstva
so namenjena pomoËi pri πolanju socialno πibkih di-
jakov srednjih πol z gostinskega in turistiËnega po-
droËja v Sloveniji.

Sponzorstva



C.2 Izkaz uspeha v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2001 v tisoËih SITC.1 Bilanca stanja na dan

31. 12. 2001 v tisoË SIT

31. 12. 2001 31. 12. 2000 Indeks

Sredstva 32.631.637 25.404.345 128

Stalna sredstva 26.128.093 19.429.994 134

Neopredmetena dolgoroËna sredstva 508.911 310.887 164

Opredmetena osnovna sredstva 22.024.523 16.936.903 130

DolgoroËne finanËne naloæbe 3.594.659 2.182.204 165

Gibljiva sredstva 6.503.544 5.974.351 109

Zaloge 377.722 325.167 116

KratkoroËne terjatve iz poslovanja 1.919.876 1.724.138 111

KratkoroËne finanËne naloæbe 1.684.326 1.861.122 91

Denarna sredstva 1.578.766 1.332.307 118

Aktivne Ëasovne razmejitve 942.854 731.617 129

Obveznosti do virov sredstev 32.631.637 25.404.345 128

Kapital 19.927.384 17.439.762 114

Osnovni kapital 6.788.634 6.788.634 100

Rezerve 3.318.216 2.644.281 125

Preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let 1.566.917 830.052 189

Revalorizacijski popravek kapitala 7.579.681 6.359.971 119

Nerazdeljeni Ëisti dobiËek poslovnega leta 673.936 816.824 83

DolgoroËne rezervacije 0 120.000 0

DogoroËne obveznosti 3.285.358 1.288.919 255

DolgoroËne obveznosti iz financiranja 3.276.719 1.242.343 264

DolgoroËne obveznosti iz poslovanja 8.639 46.576 19

KratkoroËne obveznosti 9.418.895 6.555.664 144

KratkoroËne obveznosti iz financiranja 2.410.541 645.669 373

KratkoroËne obveznosti iz poslovanja 5.864.635 4.938.523 119

Pasivne Ëasovne razmejitve 1.143.719 971.472 118

Leto 2001 Leto 2000 Indeks

»isti prihodki iz prodaje drugim 30.339.382 27.535.944 110 

»isti prihodki iz prodaje podjetjem v skupini 21.238 0 

»isti prihodki iz prodaje drugim povezanim podjetjem 928 0 

Vrednost usredstvenih lastnih storitev 1.568.624 1.513.499 104 

Kosmati donos iz poslovanja 31.930.172 29.049.443 110 

Stroπki blaga, materiala in storitev 9.443.265 8.270.994 114 

Nabavna vrednost prodanega blaga 103.720 96.933 107 

Stroπki materiala 2.144.556 1.745.074 123 

Stroπki storitev 7.194.989 6.428.987 112 

Stroπki dela 12.513.493 11.323.593 111 

Stroπki plaË 9.541.928 8.743.777 109 

Stroπki socialnega in pokojninskega zavarovanja 2.341.409 2.088.816 112 

Drugi stroπki dela 630.156 491.000 128 

Amortizacija neopredmet. dolgoroËnih sred. in opredmet. osnovnih sred. 2.130.276 1.856.072 115 

Odpisi obratnih sredstev 54.033 332 16.275 

Drugi odhodki iz poslovanja 7.207.057 6.161.130 117 

DobiËek iz poslovanja 582.048 1.437.322 40 

Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka podjetij v skupini 65 0 

Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka drugih 45.089 31.061 145 

Prihodki iz obresti in drugi prihodki financiranja 664.511 532.695 125 

Prihodki iz razmerij s podjetji v skupini 139 0 

Prihodki iz razmerij z drugimi 664.372 0 

Odpisi dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb do drugih 21.052 205.500 10 

Odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja iz razmerij z drugimi 279.245 349.576 80 

DobiËek iz rednega delovanja 991.416 1.446.002 69 

Izredni prihodki 573.897 342.265 168 

Izredni odhodki 217.442 863.537 25 

Celotni dobiËek 1.347.871 924.730 146 

Davek iz dobiËka 0 107.906 0 

»isti dobiËek poslovnega leta 1.347.871 816.824 165 

Konec leta 2001 je imelo podjetje 32,6 milijarde tolarjev sredstev, kar je 28 % veË kot konec leta 2000. Od tega je bilo 20 % gibljivih
sredstev in 80 % stalnih sredstev. PoveËanje se nanaπa predvsem na stalna sredstva zaradi velikega investicijskega ciklusa.

V letu 2001 je druæba ustvarila dobiËek iz vseh delov poslovanja, tako iz rednega poslovanja kot iz izrednega poslovanja. »iste prihodke
iz prodaje drugim sestavljajo prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na sreËo v viπini 27,5 milijarde tolarjev ter drugi prihodki
od prodaje poslovnih uËinkov v viπini 2,8 milijarde tolarjev.



C.3 Izkaz finanËnih tokov
v letu 2001 v tisoËih SIT

Leto 2001 Leto 2000 Indeks

1. ZaËetno stanje denarnih sredstev na dan 1. 1. 1.425.568 1.534.103 93

2. Prihodki 33.213.735 32.052.346 104

3. Odhodki brez amortizacije in dolgoroËnih rezervacij 29.735.588 29.076.888 102

4. Davki in deleæi iz dobiËka (razen lastnikov) 115.459 0

5. Nepopravljeni Ëisti pritoki pri poslovni dejavnosti 4.903.715 4.394.102 112

6. PoveËanje obveznosti iz poslovanja in P»R 643.462 1.040.198 62

7. Zmanjπanje obveznosti iz poslovanja in P»R

8. PoveËanje terjatev iz poslovanja in A»R 235.072 919.086 26

9. Zmanjπanje terjatev iz poslovanja in A»R

10. PoveËanje zalog 29.793 135.140 22

11. Zmanjπanje zalog

12. Popravljeni Ëisti pritoki pri poslovni dejavnosti 5.282.312 4.380.074 121
(5+6-7-8+9-10+11)

13. Pobotano poveËanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 251.538

14. Pobotano zmanjπanje neopredmetenih dolgoroËnih sredstev 19.954 0

15. Pobotano poveËanje opredmetenih osnovnih sredstev 5.957.038 1.524.768 391

16. Pobotano zmanjπanje opredmetenih osnovnih sredstev

17. Pobotano poveËanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 1.259.701

18. Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih finanËnih naloæb 405.816 0

19. Pobotano poveËanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 1.056.891 0

20. Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih finanËnih naloæb 307.075

21. »isti pritoki (odtoki) pri poslovni in investicijski dejavnosti -1.878.890 2.224.185 -84
(12-13+14-15+16-17+18-19+20)

22. PoveËanje kapitala (zunaj dobiËka tekoËega leta)

23. Zmanjπanje kapitala (zunaj izgub tekoËega leta) 81.032 71.509 113

24. Pobotano poveËanje dolgoroËnih rezervacij 11.877 0

25. Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih rezervacij 128.400

26. Pobotano poveËanje dolgoroËnih obveznosti iz financiranja 1.947.413 341.897 570

27. Pobotano zmanjπanje dolgoroËnih obveznosti iz financiranja

28. Pobotano poveËanje kratkoroËnih obveznosti iz financiranja 1.719.675

29. Pobotano zmanjπanje kratkoroËnih obveznosti iz financiranja 1.080.882 0

30. Pobotano poveËanje obveznosti do lastnikov iz dobiËka

31. Pobotano zmanjπanje obveznosti do lastnikov iz dobiËka

32. KonËno stanje denarnih sredstev 31. 12. 1.578.766 1.425.568 111
(21+22-23+24-25+26-27+28-29+30-31)

BilanËni dobiËek

BilanËni dobiËek je vsota Ëistega dobiËka, ki se iz-
kaæe po seπtevku prenesenega dobiËka in odvajanj
v bilanËni dobiËek oziroma iz njega. Je pravno opre-
deljena kategorija.

BilanËni dobiËek za leto 2001 sestavljata preneseni
Ëisti dobiËek iz prejπnjih poslovnih let in Ëisti dobiËek
poslovnega leta, zmanjπana za preneseno izgubo iz
prejπnjih let in rezerve, oblikovane po 228. Ëlenu Za-
kona o gospodarskih druæbah.

BilanËni dobiËek v letu 2001 (v SIT)

»isti izid poslovnega leta 1.347.870.998,90

Preneseni Ëisti dobiËek 1.809.710.304,50

PoveËanje rezerv iz dobiËka po odloËitvi 673.935.499,45
uprave in nadzornega sveta (druge rezerve)

BilanËni dobiËek 2.483.645.803,95



Skupino HIT, d. d., Nova Gorica, sestavljajo matiËna
druæba HIT, d. d., Nova Gorica, in njene odvisne druæbe:

•  podrejena skupina Daimond, d. d., Nova Gorica,
•  HTP Gorenjka, d. d., Kranjska Gora,
•  HIT Netherlands Antilles, N.V., Bonaire, Nizozemski

Antili
•  HIT Montenegro, d. o. o., Præno - Budva, »rna gora.

Podrejeno skupino Daimond, d. d. sestavljajo Dai-
mond, d. d., VOGO Leasing, d. o. o., ©empeter -
Vrtojba, in M. A. & L., d. o. o., Ljubljana.
Za drugo povezano druæbo, v kateri ima HIT, d. d. po-
memben vpliv, se πteje druæba Oniks, d. d., Jesenice.

C.4 Revizijsko
mnenje C.5 Skupina

HIT



Elementi

A. Stalna sredstva 32.676.827

I. Neopredmetena dolgoroËna sredstva 583.159

1. Koncesije, patenti in podobne pravice 319.073

2. DolgoroËni odloæeni organizacijski stroπki 193.411

3. Drugi dolgoroËni razmejeni stroπki 31.813

4. Predujmi za neopredmetena dolgoroËna sredstva 3.598

5. Uskupinjevalno dobro ime 35.264

II. Opredmetena osnovna sredstva 26.602.405

1. ZemljiπËa 1.154.739

2. Zgradbe 20.941.758

3. Oprema 3.228.481

4. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 980.238

5. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 297.189

III. DolgoroËne finanËne naloæbe 5.069.040

1. Delnice in deleæi podjetij v skupini, v lasti manjπinskih delniËarjev 28.170

2. Delnice in deleæi drugih povezanih podjetij 1.190.598

3. Druge delnice in deleæi 3.694.281

4. DolgoroËno dana posojila drugim 155.991

IV. Popravek kapitala 442.223

1. Odkupljene lastne delnice 422.223

2. NevplaËani vpisani kapital 0

B. Gibljiva sredstva 10.237.576

I. Zaloge 819.561

1. Material 394.384

2. Trgovsko blago 425.177

II. DolgoroËne terjatve iz poslovanja 842.593

III. KratkoroËne terjatve iz poslovanja 2.857.455

1. KratkoroËne terjatve do podjetij v skupini 0

2. Druge kratkoroËne terjatve do kupcev 1.924.637

3. Druge kratkoroËne terjatve 932.818

IV. KratkoroËne finanËne naloæbe 3.004.733

1. KratkoroËno dana posojila podjetjem v skupini 0

2. KratkoroËno dana posojila drugim 2.884.165

3. Za prodajo odkupljeni vrednostni papirji 120.568

V. Denarna sredstva 1.753.081

1. Gotovina v blagajni in prejeti Ëeki 1.498.393

2. Denarna sredstva v banki 254.688

VI. Aktivne Ëasovne razmejitve 960.153

1. KratkoroËno odloæeni stroπki in odhodki 27.024

2. NezaraËunani prihodki 933.129

C. Skupaj sredstva 42.913.403

Elementi

A. Kapital 19.908.717

I. Osnovni kapital 6.788.634 

1. Zakonske rezerve 678.863 

2. Druge rezerve 2.639.353

3. Preneseni Ëisti dobiËek iz prejπnjih let 1.566.917

4. Revalorizacijski popravek kapitala 7.579.681

5. Uskupinjevalni popravki pri kapitalu pri prevedbi iz tujih valut

6. Nerazdeljeni Ëisti dobiËek poslovnega leta 655.460

7. Kapital manjπinskih lastnikov brez dobiËka tekoËega leta 5.363.369

8. DobiËek (izguba), ki pripada manjπinskim delniËarjem 146.219

B. DolgoroËne rezervacije 1.913.470

1. DolgoroËne rezervacije za velika popravila 0 

2. Druge dolgoroËne rezervacije 895.198

3. DolgoroËne rezervacije iz prejetih dotacij za osnovna sredstva 40.216

4. Uskupinjevalno slabo ime 978.056

C. DolgoroËne obveznosti iz financiranja 3.755.181 

1. DolgoroËno dobljena posojila pri bankah 3.679.281

2. DolgoroËno dobljena posojila pri drugih 75.900

». DolgoroËne obveznosti iz poslovanja 66.757

1. Druge dolgoroËne obveznosti do podjetij v skupini 0

2. Druge dolgoroËne obveznosti do drugih 66.757

D. KratkoroËne obveznosti iz financiranja 3.589.329

1. KratkoroËno dobljena posojila pri bankah 3.575.676

2. KratkoroËno dobljena posojila pri drugih 13.653

E. KratkoroËne obveznosti iz poslovanja 6.973.440

1. KratkoroËne obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev 0 

2. KratkoroËne obveznosti do drugih dobaviteljev 2.751.295

3. KratkoroËne obveznosti do delavcev 2.318.123

4. KratkoroËne obveznosti do dræave 1.630.038

5. KratkoroËne obveznosti za predujme 18.294

6. Druge kratkoroËne obveznosti 255.690

F. Pasivne Ëasovne razmejitve 1.196.921

1. KratkoroËno odloæeni prihodki 570.171

2. KratkoroËni vnaprej vraËunani stroπki in odhodki 626.750

G. Skupaj obveznosti do virov sredstev 42.913.403

(191)

C.6 Konsolidirani izkaz stanja na dan
31. 12. 2001 v tisoËih SIT - aktiva C.7 Konsolidirani izkaz stanja na dan

31. 12. 2001 v tisoËih SIT - pasiva



Elementi

1. »isti prihodki iz prodaje drugim 32.619.262

2. »isti prihodki iz prodaje podjetjem v skupini 0

3. »isti prihodki iz prodaje drugim povezanim podjetjem 928

4. Vrednost usredstvenih lastnih storitev 1.581.601

A. Kosmati donos iz poslovanja 34.201.791

B. Stroπki blaga, materiala in storitev 10.644.717

1. nabavna vrednost prodanega blaga 1.197.953

2. stroπki materiala 2.311.000

3. stroπki storitev 7.135.764

C. Stroπki dela 13.147.570

1. plaËe 9.979.475

2. stroπki za socialno varnost 2.434.869

3. drugi stroπki dela 733.226

D. Amortizacija 2.338.474

E. Odpisi obratnih sredstev 107.001

F. Drugi odhodki poslovanja 7.226.807

G. DobiËek iz poslovanja 737.222

H. Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka podjetij v skupini 0

I. Prihodki na podlagi deleæev iz dobiËka drugih 59.025

J. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 1.067.315

K. Odpisi dolgoroËnih in kratkoroËnih finanËnih naloæb 57.583

L. Stroπki obresti in drugi odhodki financiranja 358.865

M. DobiËek iz rednega delovanja 1.447.114

N. Izredni prihodki 734.346

O. Izredni odhodki 297.481

P. Celotni dobiËek 1.883.979

R. Davek iz dobiËka 125.708

S. »isti dobiËek poslovnega leta 1.758.271 

C.9 Revizijsko
mnenjeC.8 Konsolidirani izkaz uspeha za obdobje

od 1. 1. do 31. 12. 2001 v tisoËih SIT
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