
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit d.d. in Skupina Hit 
 
 
Letno poročilo za leto, končano 31. decembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novi Gorici, april 2018 

Hit, d.d., Nova Gorica 
Delpinova 7a 
5000 Nova Gorica, Slovenija 
 
tel: +386 5 336 40 00 
fax: +386 5 302 64 30 
www.hit.si 
 
 



                                                                                                                Letno poročilo 2017  
 

 

 
VSEBINA 

 
Stran 

 

1 UVOD ............................................................................................................... 2 
1.1 POUDARKI IZ POSLOVANJA SKUPINE HIT IN DRUŽBE HIT D.D. V LETU 2017 ........................ 2 
1.2 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017 ........................................................................... 4 
1.3 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA ............................................ 5 
1.4 PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE ...................................................................................... 6 
1.5 SISTEM VODENJA IN UPRAVLJANJA ................................................................................ 7 
1.6 POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017 ............................................................. 13 
1.7 PREDSTAVITEV SKUPINE HIT ...................................................................................... 14 
1.8 STRATEGIJA RAZVOJA ............................................................................................... 19 
1.9 POSLOVNO OKOLJE IN KONKURENCA ........................................................................... 20 

2 TRAJNOSTNI RAZVOJ ..................................................................................... 24 
2.1 DRUŽBENA ODGOVORNOST ........................................................................................ 24 
2.2 OKOLJSKA ODGOVORNOST ........................................................................................ 24 
2.3 INVESTICIJSKA VLAGANJA IN RAZVOJNI PROJEKTI ........................................................ 25 
2.4 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH ................................................................................ 26 

3 POSLOVNO POROČILO ................................................................................... 28 
3.1 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ............................................................................ 28 
3.2 POUDARKI IZ POSLOVANJA DRUŽB .............................................................................. 30 
3.3 TRŽENJE IN PRODAJA ................................................................................................ 31 
3.4 IGRE NA SREČO ........................................................................................................ 32 
3.5 HOTELIRSTVO IN DRUGE TURISTIČNE DEJAVNOSTI ....................................................... 35 
3.6 OSTALE DEJAVNOSTI ................................................................................................. 36 
3.7 ANALIZA BILANCE STANJA IN KAZALNIKI ..................................................................... 38 
3.8 KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA ......................................................................... 40 
3.9 UPRAVLJANJE S TVEGANJI .......................................................................................... 42 

4 RAČUNOVODSKO POROČILO .......................................................................... 50 
4.1 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ......................................... 50 
4.2 IZJAVA POSLOVODSTVA ............................................................................................. 50 
4.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE HIT .......................................................................... 51 
4.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE HIT D.D. ........................................... 55 
4.5 VPLIV PRIPOJITVE DRUŽBE CASINO KOBARID D.D. ........................................................ 72 
4.6 RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA .................................................................... 74 
4.7 DAVKI ...................................................................................................................... 79 
4.8 RAZKRITJA  K  IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA ............................................................ 81 
4.9 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE HIT ........................................................................ 111 
4.10 POJASNILA K SKUPINSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ............................................... 115 
4.11 RAZKRITJA K SKUPINSKEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ............................................ 132 
4.12 DAVKI .................................................................................................................... 136 
4.13 RAZKRITJA K SKUPINSKEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA ...................................... 138 

 
 



  Letno poročilo 2017 
 

2 

 
1 UVOD  

1.1 POUDARKI IZ POSLOVANJA SKUPINE HIT IN DRUŽBE HIT D.D. V LETU 
2017 

 

EM

Poslovni prihodki* (kosmati donos iz poslovanja) mio EUR 157,2 135,1

Poslovni prihodki*, povečani za davek od iger na srečo mio EUR 184,3 161,1

Poslovni izid iz poslovanja mio EUR 3,9 6,4

Poslovni izid iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti mio EUR 23,1 20,0

Čisti poslovni izid mio EUR 5,8 5,8

Kapital mio EUR 51,0 52,2

Bilančna vsota mio EUR 165,6 146,8

Donosnost kapitala (ROE) % 11,8% 11,6%

Donosnost sredstev (ROA) % 3,4% 4,0%

Bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice mio EUR 159,8 149,9

Obisk igralnic tisoč 1.550 1.414

Povprečna dnevna bruto realizacija od iger na srečo tisoč EUR 437,8 410,6

Povprečna bruto realizacija od iger na srečo na obisk EUR 103,1 106,0

Število nočitev v hotelih tisoč 439,0 229,1

Zasedenost ležišč % 58,2 54,2

Število zaposlenih na dan 31.12.2017 2.140 1.760

Naložbe v stalna sredstva mio EUR 8,5 14,5

* Poslovni prihodki, zmanjšani za stroške storitev in oblikovane rezervacije programa zvestobe Privilege kluba.

Skupina Hit Hit d.d.
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1.2 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017 

- S 1.1.2017 vodenje družbe Hit d.d. prevzame Zvonko Šuler za obdobje šestih mesecev oz. do izbora nove uprave.

- V Kranjski Gori se odvije Svetovni pokal za smučarje invalide v soorganizaciji z družbo Hit Alpinea kot nosilcem projekta.

- Potek selekcijskega postopka za izbor novega predsednika uprave družbe Hit.

- Izpeljava glavnega poker turnirja »Premier Million« z milijonskim zagotovljenim nagradnim skladom v IZC Perla.

- Organizacija »Družinskega dne« za zaposlene družbe Hit Alpinea.

- Sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju med družbo Hit Alpinea, matično družbo in bankami upnicami.

- Nadzorni svet za predsednika uprave družbe Hit izbere Janeza Mlakarja ter za člana uprave potrdi dosedanjega
predsednika uprave Zvonka Šulerja in Tevža Korenta. 

- Hitovi gostinci pomembno prispevajo k uspešni izpeljavi tradicionalnega zaključka svetovnega pokala v skokih v Planici in
svetovnega pokala v alpskem smučanju Vitranc.

- Ekskluzivno sodelovanje družbe Hit, kot partnerja s področja igralništva, na koncertu azijske dive A Mei v Milanu.

- Pričetek petletnega mandata nove uprave družbe Hit d.d.

- Družba Hit od odvisne družbe Hit Alpinea odkupi hotel in kamp Špik v Gozdu Martuljku.

- Sklenitev Pogodbe o pripojitvi družbe Casino Kobarid d.d. k družbi Hit d.d.

- Predstavitev prenovljene igralnice na prostem v centru Perla ter restavracije Alba v centru Park.

- Nadaljevanje prenove sob v hotelu Kompas v Kranjski Gori, ki posluje v okviru odvisne družbe Hit Alpinea. 

- Praznovanje 11. obletnice igralnice Drive-in v Vrtojbi.

- Vlada po poteku mandata Silvanu Križmanu imenuje novega člana nadzornega sveta za štiriletno obdobje, in sicer Vasjo
Medveščka. 

- Marino Furlan odstopi z mesta člana in predsednika nadzornega sveta družbe Hit.

- Hit se skupaj s Turistično zvezo TIC Nova Gorica in STO predstavi na 98. mednarodnem sejmu Campionaria v Padovi.

- Slovenijo in družbo Hit na evropskem prvenstvu krupjejev 2017 v Londonu zastopata dve Hitovi zaposleni kot tekmovalki
in dva zaposlena kot člana žirije.

- Hit Alpinea v Kranjski Gori organizira 2. mednarodni kulinarični festival.

- Pripojitev družbe Casino Kobarid k matični družbi dne 15.6.2017, na obračunski dan 1.1.2017.

- Skupščina družbe Hit imenuje tri nove člane nadzornega sveta, to so Irma Frelih, Marjan Pintar in Gregor Bajraktarević.

- Organizacija 4. Hitovega športnega dneva za zaposlene.

- Za predsednika nadzornega sveta družbe Hit imenovan Marjan Pintar, za namestnika predsednika pa Simon Bratina.

- Pričetek celovite prenove igralniško-zabaviščnega centra Korona, najpomembnejše investicije v letih 2017 in 2018.

- Obeležitev 13-letnega obratovanja igralnice Aurora v Kobaridu.

- Kamp Špik prvo leto delovanja zaokroži s posodobitvami in novostmi za še udobnejše bivanje gostov.

- Sprejem in gostitev 500 turistov z Madžarske, ki v Novo Gorico prispejo s posebnim vlakom "Soča Expressz", z željo po
spoznavanju dediščine prve svetovne vojne.

- Hit Alpinea gostom ponudi nov produkt - Večerjo treh dežel ter sodeluje na kulinarični prireditvi »Jej lokalno in okušaj
globalno!«, ki jo organizira Turizem Kranjska Gora.

- Pogostitev udeležencev spominske slovesnosti ob Ruski kapelici pod Vršičem.
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017 – nadaljevanje 
 

- Družba Hit Alpinea preide v 100% lastništvo družbe Hit d.d. ter se statusno preoblikuje iz delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

- Hit skupaj z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje in Mestno Občino Maribor nastopi na mednarodnem turističnem sejmu
XSRITE 2017 (Xi'an Silk Road International Tourism Expo) na Kitajskem.

- Center Perla gosti evropsko prvenstvo v pokru za igralniške delavce - Dealer EM, katerega zmagovalec postane Hitov
zaposlen.

- Praznovanje 24. obletnice odprtja igralniško-zabaviščnega centra Perla.

- Hitovi zaposleni v okviru akcije "Hitovci za 70 let Nove Gorice" prebivalcem Nove Gorice in okolice podarijo 70 ur
brezplačnih delavnic ter nogometni turnir za otroke.

- Družba Hit Alpinea gosti ekološko obarvan finale izbora za Miss Earth Slovenije.

- Slavnostna obeležitev 15-letnice delovanja Coloseum Club v Sarajevu ter 26-letnice igralniško-zabaviščnega centra
Korona.

- Uspešna udeležba Hitovih gostincev na 64. Gostinsko turističnem zboru Slovenije, ki ga vzporedno z Dnevi slovenskega
turizma gosti družba Hit Alpinea. 

- Med prejemniki priznanj Turistično gostinske zbornice za kakovost in uspešnost šest Hitovih zaposlenih, hotel Mond v
kategoriji hotelov ter družba Hit Larix za oživitev Kampa Špik. 

- Hitova kuharja na mednarodnem tekmovanju Global Chefs Challenge v Pragi osvojita 4. mesto.

- Ramada Resort Kranjska Gora prejemnik mednarodnega trajnostnega certifikata Travelife ter znaka Slovenia Green
Accomodation.

- Družba Hit se predstavi na odlično obiskanem koncertu kitajskega zvezdnika v mestu Treviglio v okolici Bergama.

- Skupina Hit sodeluje na največjem italijanskem sejmu (TTG) v Riminiju in borzi kongresnega turizma (IMEX) v Las Vegasu.

- Organizacija študijske ture po Sloveniji za dvanajst kitajskih agentov in novinarjev.

- Družbi Hit podeljen Certifikat bonitetne odličnosti AAA za leto 2017.

- Hit se udeleži konference in borze World Bridge Tourism v Londonu, kot eden izmed partnerjev in kot sponzor dogodka.

- Družba Hit Alpinea petič zapored osvoji prestižno mednarodno nagrado World Ski Awards za najboljši smučarski hotel v
Sloveniji.

- Igralniško-zabaviščni center Perla gosti slovensko državno prvenstvo v pokru.

- Pred hotelom Kompas v Kranjski Gori postavljena Pot slavnih športnikov, ki komunicira eno temeljnih usmeritev hotela.

- Vrata odpre v celoti prenovljen gostinski objekt Kavka v Planici, ki ga upravlja družba Hit Alpinea.

- Pričetek veljave spremenjene, razvojno naravnane organiziranosti družbe Hit d.d.

- Družba Hit v sodelovanju s STO in italijanskim partnerjem organizira dvodnevno turistično borzo Travel Vip Open Day v
Novi Gorici.

- Zaključek prenove sob hotela Kompas v Kranjski Gori.

- Vrata slavnostno odpre prenovljena diskoteka v centru Perla.

- Obeležitev 33. obletnice odprtja igralniško-zabaviščnega centra Park ter 10. obletnice igralniško-zabaviščnega centra
Mond.
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1.3 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 

- Član uprave Zvonko Šuler sklene dogovor o sporazumnem prenehanju mandata z dnem 15.2.2018.

- Skupina Hit se med 400 turističnimi podjetji iz Evrope in Kitajske predstavi na poslovnem forumu v Benetkah.

- Skupina Hit v skupni nastop na novinarski konferenci na Siciliji poveže STO, Postojnsko jamo in Turizem Ljubljana.  

- Uspešna izvedba turnirja v pokru "Premier Million", z zagotovljenim nagradnim skladom za kar milijon evrov.JA
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1.4 PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE 

 
Spoštovani delničarji in vsi deležniki! 
 
Rezultati so tisti, ki kažejo kako uspešno poslujemo. In če se še ozremo po dosežkih v 
poslovnem letu 2017, smo lahko z njimi zadovoljni. Minulo poslovno leto je bilo zahtevno, 
rezultati pa so presegli tiste iz leta poprej kot tudi načrtovane. Ti so dokaz uresničenih 
prizadevanj vseh deležnikov in ključnega pomena za nadaljnji razvoj. Temeljni kazalniki 
poslovanja, od ustvarjenih prihodkov do zaključnih izkazov poslovanja družbe in skupine 
Hit potrjujejo stabilno poslovno sliko, v sicer izredno spreminjajočem se poslovnem 
okolju.  
 
Izostrene tržne razmere, vse agresivnejši nastop konkurence in ključno vprašanje – kako 
družbo Hit usmeriti v prihodnost: to so izzivi, s katerimi se je soočila uprava, ki si je ob 
prevzemu vodenja družbe Hit v aprilu 2017 za glavna poslovna cilja zastavila rast in 
hitrejši razvoj. 
 
S stroškovno učinkovitimi rešitvami in odzivi na dogajanje na trgu smo uspeli zagotoviti 
rast kazalnikov poslovanja. Izjema je rahel upad obiska, s katerim se v bolj izrazitih 
okvirjih soočajo konkurenčni ponudniki na italijanskem igralniškem trgu. Kot pomembno 
protiutež temu lahko izpostavimo višjo porabo gostov na obisk. Uspešno smo izpeljali 
finančno prestrukturiranje hčerinske družbe Hit Alpinea in pripojili odvisno družbo Casino 
Kobarid k matični družbi Hit. Prav tako smo uresničili pomemben sklop investicijskih 
vlaganj. Od hčerinske družbe Hit Alpinea smo odkupili Hotel Špik v Gozdu Martuljku, 
zagnali projekt prenove igralniško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski Gori, veliko 
pozornosti smo namenili posodobitvi igralniške in informacijske opreme ter tekočemu 
vzdrževanju.  
 
Da bi zagotovili nadgradnjo konkurenčnosti ponudbe in nadaljnje stabilno poslovanje 
družbe Hit, smo za tri temeljne vzvode delovanja postavili izboljšanje kakovosti storitev, 
dela z gosti in sodelovanja med zaposlenimi.  
 
Odgovornost vodstva je, da postavlja prioritete in nadaljuje s strateškim načrtovanjem 
nadaljnje rasti in hitrejšega razvoja družbe in skupine Hit. Oblikovali smo ključne 
prioritete oz. stebre razvoja, ki predstavljajo temelj novo nastajajoče strategije družbe in 
skupine Hit za obdobje do leta 2022. Z njenim uresničevanjem načrtujemo premagovati 
konkurenco, ohranjati družbo Hit v dobri kondiciji ter uspešno poslovati tudi v prihodnje. 
 
 
 
Janez Mlakar, 
predsednik uprave družbe Hit 
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1.5 SISTEM VODENJA IN UPRAVLJANJA 

1.5.1 Izjava o upravljanju v skladu s 70. členom točke 5 ZGD-1 

Družba Hit, d. d. v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah v 
sklopu poslovnega dela letnega poročila podaja izjavo o upravljanju družbe. 
 
Upravljanje družbe Hit, d. d. temelji na slovenski zakonodaji in internih aktih družbe ter poteka po 
dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. 
Organi družbe so skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava. 
 
Izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
Skupščina delničarjev 

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev organ družbe, preko 
katerega delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe. Njene ključne pristojnosti so 
sprejemanje letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje in odpoklic 
članov nadzornega sveta, podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora, odločanje o 
spremembah statuta, imenovanju revizorja ter drugih zadevah, ki jih določa statut ali zakon.  
 
Skupščina se sklicuje praviloma enkrat letno, vsaj en mesec pred dnem zasedanja, na podlagi 
pobude uprave, zahteve nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki imajo vsaj 5 % v 
osnovnem kapitalu družbe. Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, 
ki svojo udeležbo pravočasno prijavijo in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Družba Hit, 
d. d., Nova Gorica ima eno vrsto kosovnih delnic, ki so razdeljene v dva razreda, in sicer navadne 
imenske z glasovalno pravico in prednostne participativne brez glasovalnih pravic. 
 
Na 29. seji skupščine delničarjev družbe Hit, d. d., Nova Gorica, ki je bila 19. junija 2017, so se 
delničarji:  

- seznanili z letnim poročilom družbe Hit, d. d., Nova Gorica in Skupine Hit za poslovno leto 
2016 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in 
nadzornega sveta za leto 2016, 

- sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2016,  
- podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2016, 
- imenovali revizorja za leto 2017, 
- potrdili sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, 
- sprejeli spremembe in čistopis statuta družbe,  
- imenovali tri nove člane nadzornega sveta. 

 
Nadzorni svet  

Nadzorni svet je skladno z določbo Zakona o gospodarskih družbah organ nadzora družbe v 
dvotirnem sistemu upravljanja. Statut družbe Hit, d. d., določa, da nadzorni svet šteje šest članov, 
od katerih sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev, enega člana 
imenuje Vlada RS neposredno, ostale člane pa izvoli skupščina delničarjev z navadno večino glasov 
navzočih delničarjev. Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika, ki zastopa družbo nasproti 
članom uprave. Nadzorni svet odloča s sprejemanjem sklepov na sejah, ki jih sklicuje predsednik.  
 
Podrobneje so način in pogoji dela določeni v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Člani 
nadzornega sveta so izvoljeni za 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Med 
glavne pristojnosti nadzornega sveta se uvrščajo nadzorovanje vodenja poslov družbe, možnost 
sklicevanja skupščine družbe, podajanje soglasja k posameznim vrstam poslov družbe, preverjanje 
in potrjevanje letnega poročila ter predloga za uporabo bilančnega dobička, o čimer le-ta za 
skupščino sestavlja pisno poročilo. Nadzorni svet imenuje in odpokliče člane uprave in ima 
pristojnosti v zvezi z določanjem višine prejemkov članov uprave.  
 
Člani nadzornega sveta: 

- Marjan Pintar, predstavnik lastnikov, predsednik nadzornega sveta od 10.7.2017, z 
mandatom do 19.6.2021, 

- Irma Frelih, predstavnica lastnikov, članica nadzornega sveta od 19.6.2017, z mandatom 
do 19.6.2021, 
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- Gregor Bajraktarević, predstavnik lastnikov, član nadzornega sveta od 19.6.2017, z 
mandatom do 19.6.2021, 

- Vasja Medvešček, imenovan s strani vlade, član nadzornega sveta od 27.4.2017, z 
mandatom do 26.4.2021, 

- Simon Bratina, predstavnik zaposlenih, član nadzornega sveta od 30.6.2014, z mandatom 
do 30.6.2018, imenovan za namestnika predsednika nadzornega sveta dne 10.7.2017, 

- Blaž Aldžić Matiš, predstavnik zaposlenih, član nadzornega sveta od 30.6.2014, z 
mandatom do 30.6.2018. 
 

Predhodni člani nadzornega sveta: 
- Marino Furlan, predstavnik lastnikov, član nadzornega sveta od 3.5.2011, predsednik 

nadzornega sveta od 4.6.2015 do 19.6.2017, 
- Nada Drobne Popović, predstavnica lastnikov, članica nadzornega sveta od 10.6.2013, 

namestnica predsednika nadzornega sveta od 4.6.2015 do 10.6.2017, 
- Silvan Križman, imenovan s strani vlade, član nadzornega sveta od 25.4.2013 do 

26.4.2017, 
- Miran Lampret, predstavnik lastnikov, član nadzornega sveta od 10.6.2013 do 10.6.2017. 

 
 

V okviru nadzornega sveta deluje revizijska komisija. V njeni sestavi so trije člani, ki jih imenuje 
nadzorni svet. Člani revizijske komisije v letu 2017 so bili:  

- Irma Frelih, imenovana s strani nadzornega sveta dne 10.7.2017, predsednica od 
10.7.2017,  

- Vasja Medvešček, član od 10.7.2017, 
- Miha Rozman, član, 
- Silvan Križman, član in predsednik komisije do 26.4.2017, 
- Miran Lampret, član do 10.6.2017. 

 
Nadzorni svet družbe je dne 4.6.2015 ustanovil komisijo za nadzor nad investicijami in 
dezinvesticijami družbe. Komisijo so v letu 2017 sestavljali:  

- Vasja Medvešček, imenovan s strani nadzornega sveta dne 10.7.2017, predsednik od 
10.7.2017, 

- Roman Jerman, član od 26.10.2017, 
- Peter Kranjc, član od 21.12.2017, 
- Blaž Aldžić Matiš, član, 
- Miran Lampret, član in predsednik do 10.6.2017, 
- Silvan Križman, član do 26.4.2017, 
- Melita Malgaj, član do 26.10.2017. 

 
Uprava 

Uprava je organ upravljanja, ki vodi posle družbe in jo sestavljajo predsednik ter trije člani, od 
katerih je eden delavski direktor. Skladno s statutom Hit, d. d., Nova Gorica uprava vodi družbo 
samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti drugim. Predsednik 
uprave zastopa družbo posamično in neomejeno, vsak član uprave pa zastopa družbo neomejeno 
skupaj s predsednikom uprave.  
 
Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer delavskega direktorja 
imenuje kot člana uprave na predlog sveta delavcev, ostale člane uprave pa na predlog 
predsednika uprave. Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava 
odloča z večino oddanih glasov. Za svoje delo je sprejela Poslovnik uprave delniške družbe Hit,     
d. d., Nova Gorica. 
 
Člani uprave:  

- Janez Mlakar, predsednik uprave od 3.4.2017, z mandatom do 3.4.2022, 
- Tevž Korent, član uprave od 3.4.2017, z mandatom do 3.4.2022, 
- Zvonko Šuler, član uprave od 16.7.2013, sporazumno prenehanje mandata z dnem 

31.12.2016, imenovanje za predsednika uprave dne 29.11.2016, z mandatom od 1.1.2017 
do 2.4.2017, od 3.4.2017 dalje imenovan za člana uprave, sporazumno prenehanje 
mandata in zaposlitve z dnem 15.2.2018, 

- Marjan Zahar, delavski direktor – član uprave od 30.5.2011, ponovno imenovanje dne 
1.12.2016, z mandatom do 1.12.2021, 

- Simona Mele, MBA, članica uprave od 1.9.2013, sporazumno prenehanje mandata in 
zaposlitve z dnem 2.4.2017. 
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Upoštevanje politike raznolikosti 

Družba se pri zaposlovanju ravna po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti, nima pa še 
oblikovane in sprejete samostojne politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in 
nadzora družbe, ki bi dodatno urejala strukturo organov vodenja in nadzora glede na spol, starost, 
izobrazbo in druge osebne okoliščine. Zaveda se pomena raznolikosti, ki omogoča medsebojno 
dopolnjevanje posameznikov in hkrati celovit pogled na poslovanje družbe, ter jo skuša v čim večji 
meri zasledovati.  
 
Sklicevanje na veljavni kodeks upravljanja  

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da družba Hit, d. d., pri svojem delu in poslovanju sledi 
priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je dne 
19.12.2014, vključno z zadnjimi dopolnitvami maja 2017, sprejel Slovenski državni holding in je 
javno objavljen na spletni strani www.sdh.si. 
 
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega 
holdinga, d.d. je družba pri poslovanju, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe v 
večji meri smiselno upoštevala. Odstopanja od kodeksa za leto 2016 so pojasnjena v nadaljevanju: 
 
Poglavje »Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države«: 

- Temeljni cilji družbe v aktu o ustanovitvi niso posebej zapisani. V ta namen se proučuje 
predlog dopolnitve akta o ustanovitvi, ki naj bi se na osnovi soglasja vseh deležnikov 
predstavil na naslednji redni skupščini družbe. Cilji družbe so opredeljeni v strateških in 
poslovnih načrtih družbe. Vodstvo družbe pri svojem delovanju in poslovanju zasleduje cilj 
maksimiziranja vrednosti družbe in ustvarjanja tem višjega donosa za lastnike (Kodeks – 
točka 3.1.). 

- Družba ima vse poglavitne točke Politike upravljanja družbe zapisane v različnih 
dokumentih, na osnovi katerih bo v letu 2018 oblikovala enoten dokument Politike 
upravljanja družbe ter ga objavila na spletni strani (Kodeks – točka 3.2.). 

- Poslovodstvo družbe v sodelovanju z nadzornim svetom v letu 2017 še ni oblikovalo in 
sprejelo politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe 
glede vidikov, kot so spol, starost ter strokovni profil. Poslovodstvo in nadzorni svet se 
zavzemata zagotavljati raznolikost tako ob predlaganju kandidatov za člane nadzornega 
sveta kot tudi pri imenovanju organov vodenja (Kodeks – točka 3.6.). 

 
Poglavje »Razmerje med delničarji oziroma družbeniki, SDH, državo in družbo s kapitalsko naložbo 
države«: 

- Uprava družbe spoštuje zasebnost in tajnost poslovne politike delničarjev in si tako 
prizadeva za transparentno, odgovorno in enakopravno obveščanje vseh delničarjev 
(Kodeks – točka 4.2) 
 

Poglavje »Nadzorni svet«: 
- Nadzorni svet ima izdelan kompetenčni profil za člane nadzornega sveta z vidika velikosti in 

sestave nadzornega sveta. Kompetenčni profil ni objavljen na spletni strani družbe (Kodeks 
– točka 6.4.1). 

- Sejnine za člane nadzornega sveta so skladne s priporočili Kodeksa korporativnega 
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks – točka 6.9). 

- Nadzorni svet je izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti dela v oktobru leta 2015. V letu 
2017 je prišlo do zamenjave večine članov nadzornega sveta zato samoocenjevanje dela ni 
bilo izvedeno (Kodeks – točka 6.12).  

 
Poglavje »Sprejem etičnega kodeksa in korporativna integriteta«: 

- Družba ima osnovne vrednote ter pravila vedenja in ravnanja vodstva in zaposlenih 
opredeljene z različnimi organizacijskimi navodili in strateškimi dokumenti (Kodeks – točka 
10.1). 

- V letu 2018 bo družba pristopila k izdelavi Etičnega kodeksa v skladu s priporočili Kodeksa 
korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. 

- Usmeritve Slovenskih smernic korporativne integritete družba Hit v pretežnem delu že 
udejanja, še nadalje si bo pa prizadevala dodatno nadgraditi svoj sistem korporativne 
integritete z vzpostavitvijo nekaterih dodatnih elementov (Kodeks – točka 10.2). 

 

http://www.sdh.si/
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Izvajanje Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega Holdinga 
 
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga je družba v letu 2017 pri poslovanju 
upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe v večji meri smiselno upoštevala. 
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta februarja 2016, so maja 2017 
nadomestila nova istoimenska priporočila, dostopna na spletni strani www.sdh.si. Družba v letu 
2017 ni v celoti realizirala:  

- Priporočila št. 4.3.2: Na porast mase plač v letu 2017 so vplivali povečanje števila 
zaposlenih, v večji meri zaradi pripojitve hčerinske družbe Casino Kobarid, odkupa hotela 
Špik in zaposlitve zunanjih izvajalcev, ter doseganje boljših rezultatov in posledično porast 
variabilnega dela plač (dvig faktorja delovne uspešnosti in stimulacija zaposlenim). 

- Priporočila št. 5: Družba v letu 2017 ni izvedla samoocenitve odličnosti po modelu EFQM. 
Smiselnost implementacije modela odličnosti EFQM bo preučila v prihodnosti. 

 
Kapital in lastniški sestav 

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 9.2.1998. 
 
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:   Delpinova ulica 7a, 5000 Nova Gorica  
Matična številka: 5232058 
Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR 
Ustanovitelji:  Republika Slovenija. Datum vstopa: 2.9.1997. 
 
 
Osnovni kapital družbe 28.328.467,70 EUR je bil ugotovljen na podlagi otvoritvene bilance na dan 
18.06.1994. Razdeljen je na 6.788.634 kosovnih 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. 

 
Nominalna vrednost delnic, ki so bile predmet lastninjenja, znaša 4,17 EUR. 
 

Tabela 1: Lastniški ustroj družbe Hit, d. d., na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

Naziv delničarja Število delnic
% delnic / 
osnovnem 

kapitalu
Število delnic

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Slovenski državni holding d.d. 1.357.727 20,00 1.357.727 20,00
Kapitalska družba d.d. 1.357.727 20,00 1.357.727 20,00
Mestna občina Nova Gorica 900.309 13,26 900.309 13,26
Občina Šempeter Vrtojba 183.726 2,71 183.726 2,71
Občina Renče - Vogrsko 122.305 1,80 122.305 1,80
Občina Kranjska Gora 131.699 1,94 131.699 1,94
Občina Rogaška Slatina 11.541 0,17 11.541 0,17
Občina Novo mesto 6.803 0,10 6.803 0,10
Občina Straža 749 0,01 749 0,01
Občina Šmarješke Toplice 594 0,01 594 0,01

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00 4.073.180 60,00 

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00 2.715.454 40,00 

Skupaj vse delnice 6.788.634 100,00 6.788.634 100,00 

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 

Lastniški ustroj družbe se glede na dan 31.12.2016 ni spremenil. 
Vse delnice so v celoti plačane. 

http://www.sdh.si/
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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-UPB3 (Ur. l. RS 14/2011), 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. 
 
Upravljanje v Skupini Hit 

Skupino Hit na dan 31.12.2017 sestavljajo obvladujoča družba Hit, d. d., ter odvisne družbe, od 
tega dve s sedežem v Sloveniji in dve v tujini. Te družbe so pravno samostojne družbe, ki jih 
obvladuje matična družba. Družbe Skupine Hit poslujejo skladno s strategijo skupine, upoštevajoč 
njene usmeritve in cilje. Obvladujoča družba postavlja strateške usmeritve in operativne cilje vsem 
posamičnim odvisnim družbam v skupini in spremlja uresničevanje njihovih načrtov. Predstavniki 
obvladujoče družbe Hit, d. d., so tudi člani nadzornih svetov in upravnih odborov odvisnih družb.  
 
Uprava obvladujoče družbe Hit, d. d., je konec leta 2013 sprejela Kodeks korporativnega 
upravljanja Skupine Hit. Namen in cilj kodeksa je predpisati postopke v zvezi z upravljanjem 
odvisnih družb in pregledovanjem poslovanja odvisnih družb Skupine Hit. Pregledovanje in nadzor 
poslovanja v odvisni družbi se izvaja praviloma sprotno s strani strokovnih služb obvladujoče 
družbe Hit, d. d. Nadzor vsakodnevnega poslovanja odvisnih družb poteka preko rednega 
poročanja. 
 
Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem 

Družba upravlja tveganja in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih 
kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter 
obvladovanje tveganj, povezanih z računovodskim poročanjem. Kontrole, ki se izvajajo, vključujejo 
postopke, ki zagotavljajo, da so: 
 

� poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin točno in pošteno 
ter dajejo jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem; 

� poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

Računovodske izkaze za vsako poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, preveri in revidira 
zunanja revizija.  
 
Služba notranje revizije je v organizacijski strukturi družbe umeščena kot samostojna 
organizacijska enota, neposredno podrejena upravi. S tem je zagotovljena neodvisnost njenega 
delovanja in ločenost od izvedbenih funkcij, ki so predmet revidiranja. Notranji revizor učinkovitost 
delovanja notranjih kontrol presoja z vidika obvladovanja tveganj, ki jim je družba izpostavljena.  
 
Področja in obseg dela notranje revizije so opredeljeni v letnem načrtu, ki ga sprejme uprava, 
obravnava revizijska komisija nadzornega sveta, skladno z ZGD pa daje soglasje nadzorni svet. V 
letu 2017 je notranja revizija družbe izvajala neodvisne preglede in za revidirana področja 
presojala primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol. Predlagala je priporočila ter 
redno preverjala njihovo uresničevanje. Z ugotovitvami in priporočili je poleg revidirane enote 
redno seznanjala upravo. Pripravljeno je bilo letno poročilo o delovanju notranje revizije za preteklo 
obdobje, s katerim so se seznanili uprava, revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet. 
 
V poglavju Upravljanje s tveganji, v nadaljevanju poslovnega poročila, je predstavljen sistem 
upravljanja s tveganji in posamezni ukrepi, s katerimi družba obvladuje pomembna tveganja. Z 
vpeljavo celovitega sistema upravljanja s tveganji družba in Skupina Hit zagotavljata učinkovito in 
uspešno doseganje poslovnih ciljev, delovanje v skladu z zakonskimi določili ter transparentno 
poročanje o bistvenosti poslovanja.  
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Zunanja revizija 

Revizijo računovodskih izkazov obvladujoče družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine 
Hit za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31.12.2017, je opravila revizijska družba DELOITTE 
REVIZIJA d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, ki je o teh računovodskih izkazih na dan 
6.4.2018 izrazila neprilagojeno mnenje. 
 
Zunanji revizor v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroča upravi, 
nadzornemu svetu in revizijski komisiji nadzornega sveta. 
 
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 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. 

 
V skladu z določbami Zakona 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. Vlada Republike Slovenije s 
sklepom podaljšuje koncesijske pogodbe vsakih pet let. Igralnice Casino Park, Nova Gorica, Casino 
Perla, Nova Gorica, Casino Korona, Kranjska Gora in Casino Fontana, Rogaška Slatina imajo 
sklenjene koncesijske pogodbe do 30.9.2019.  
 
Po pridobljenem soglasju občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za spremembo iz igralnega 
salona v igralnico Casino Drive-in je družba Hit, d. d., v letu 2015 podala zahtevo za dodelitev 
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Drive-in. Z odločbo 46101-
16/2015/4, dne 20.9.2015, je Vlada Republike Slovenije dodelila družbi Hit koncesijo za igralnico, 
ki je pričela s prirejanjem posebnih iger na srečo 6.12.2015. Veljavnost koncesije je od 6.12.2015 
do 6.12.2020.  
 
V skladu s pogodbo o pripojitvi družbe Hit Šentilj d. d. je bila dne 9.7.2012 prenesena na Hit, d. d., 
koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici Casino Mond, z veljavnostjo do 
30.10.2015. V letu 2015 je bila le-ta podaljšana do 30.10.2020.  
 
Družbi Hit d.d. je bila z odločbo Vlade RS dodeljena nova koncesija za prirejanje posebnih iger na 
srečo v Igralnici Kobarid, na naslovu Staro selo 60A, 5222 Kobarid, ki je začela veljati z dnem vpisa 
pripojitve gospodarske družbe Casino Kobarid d. d. h gospodarski družbi Hit d. d. Nova Gorica, z 
veljavnostjo do 1.6.2022. Pripojitev je bila izvedena dne 15.6.2017.  
 
Za dodeljene koncesije mora družba, kot koncesionar, obračunavati in plačevati predpisano 
koncesijsko dajatev, podrobneje predpisano v Zakonu o davku od iger na srečo 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 letih 2004-2017 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 pa po progresivni lestvici.  
 
Nova Gorica, april 2018 
 

Janez Mlakar 
           predsednik uprave 
 
 

Marjan Zahar                     Tevž Korent 
 član uprave                član uprave 
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1.6 POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017 

 
 



  Letno poročilo 2017 
 

14 

1.7 PREDSTAVITEV SKUPINE HIT 

1.7.1 Sestava Skupine Hit 

Družba Hit d.d. Nova Gorica je na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 končna obvladujoča družba:  
 
Na dan 31.12.2017 
 
� Odvisne družbe: HIT Alpinea d.o.o., Kranjska Gora, HIT Larix d.d., Kranjska Gora, HIT 

International d.o.o., Beograd, Srbija in HIT Coloseum d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 
� Pridružene družbe: Grad gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo in Infrasport d.o.o., Kranjska 

gora, v kateri ima odvisna družba Hit Alpinea d.o.o. pomemben vpliv. 
 

Dne 13.4.2017 je bila sklenjena Pogodba o pripojitvi družbe Casino Kobarid d.d. k družbi Hit d.d. 
Nova Gorica. S to pogodbo sta se prevzemna in prevzeta družba dogovorili za združitev tako, da se 
družba Casino Kobarid, igre na srečo in gostinstvo d.d., Staro selo 60a, kot prevzeta družba pripoji 
k prevzemni družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica. 
 
Na dan 31.12.2016 
 
� Odvisne družbe: HIT Alpinea d.d., Kranjska Gora, Casino Kobarid d.d., Kobarid, HIT Larix 

d.d., Kranjska Gora, HIT International d.o.o., Beograd, Srbija in HIT Coloseum d.o.o., 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina. 

� Pridružene družbe: Grad gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo in Infrasport d.o.o., Kranjska 
gora v kateri ima odvisna družba Hit Alpinea d.d. pomemben vpliv. 
 

 
Tabela 2: Sestava Skupine Hit na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

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 

Odvisne družbe

Hit Alpinea d.o.o, Kranjska Gora 100,00% 100,00% 95,97% 95,97%

Casino Kobarid d.d., Kobarid 100,00% 100,00%

Hit Larix d.d., Kranjska Gora 84,25% 84,97% 84,25% 84,97%

Hit International d.o.o., Beograd 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, BIH 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pridružene družbe

Grad gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo 45,00% 45,00% 45,00% 45,00%
Infrasport d.o.o., Kranjska gora 47,78% 47,78% 47,78% 47,78%

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 
 
 
Družba Hit d.d., kot obvladujoča družba, sestavlja konsolidirano letno poročilo na podlagi 
obvladujočega deleža in večine glasovalnih pravic v družbah v Skupini. Skupinski računovodski 
izkazi vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe in odvisnih družb ter so izdelani v skladu 
z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
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Slika 1: Sestava Skupine Hit na dan 31.12.2017 
 

Hit d.d. Nova Gorica

Hit Alpinea d.o.o., Kranjska Gora Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo Hit International d.o.o., Beograd

delež v kapitalu 100% delež v kapitalu 100% delež v kapitalu 100%

upravljalski delež 100%

Hit Larix d.d., Kranjska Gora

delež v kapitalu 84,25%

upravljalski delež 84,97%

Grad GT d.o.o., Dobrovo Infrasport d.o.o., Kranjska gora

delež v kapitalu 45% delež v kapitalu 47,78%

obvladujoča družba

odvisne družbe

pridružene družbe
 

 
1.7.2 Osnovni podatki odvisnih družb v Skupini Hit na dan 31.12.2017 

Hit Alpinea d. o. o., Kranjska Gora  

Družba: Hit Alpinea, Družba za turizem, d.o.o., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora 
 
Osnovna dejavnost odvisne družbe Hit Alpinea d.o.o., Kranjska Gora je hotelsko turistična 
dejavnost.  
 
Organi družbe: 

- nadzorni svet (do preoblikovanja družbe dne 6.9.2017 upravni odbor) 
- skupščina 

 
DIREKTOR (do 6.9.2017 izvršni direktor):  
� Fedja Pobegajlo  
 
ČLANI NADZORNEGA SVETA:  
� Tevž Korent – član od 4.5.2017, predsednik od 16.5.2017  
� Simona Mele – predsednica in član do 31.3.2017 
� Zvonko Šuler – namestnik predsednika do 15.2.2018 
� Aleš Rutar – član  
� Boštjan Kovačić – član  
� Suzana Pavlin – članica  

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE  
� Osnovni kapital: 18.968.569,52 EUR – osnovni kapital je v celoti vplačan 
� Število vseh delnic: 4.545.628 
� Nominalni znesek ene delnice: 4,17 EUR 
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Tabela 3: Lastniški ustroj družbe Hit Alpinea d.d. na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

Naziv delničarja Število delnic
% delnic / 
osnovnem 

kapitalu
Število delnic

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Hit d.d., Nova Gorica 4.545.628 100,00 4.066.445 89,46
D.S.U., d.o.o. 46.554 1,02
Intereuropa d.d., Koper 8.163 0,18
Panvita MIR d.d., Gornja Radgona 5.508 0,12
Druge pravne in fizične osebe 110.522 2,43

Skupaj 4.545.628 100,00 4.237.192 93,21 

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 
 
Dne 15.3.2017 je bil sklenjen Sporazum o finančnem prestrukturiranju med družbo Hit Alpinea 
d.d., kot dolžnikom, bankami upnicami in Hit d.d., kot udeležencem z veljavnostjo od 1.1.2017. 
Dne 17.3.2017 je bila sklenjena Prodajna pogodba med Hit Alpinea d.d. in matično družbo o prodaji 
Kompleksa Špik ter pripadajočih premičnin. Dne 29.3.2017 je bil podpisan aneks št. 1 k Sporazumu 
o finančnem prestrukturiranju, s katerim se je podaljšal rok za konverzijo  finančnih terjatev 
matične družbe v višini 1.287.083,44 EUR v kapital Hit Alpinea d.d.  
 
Osnovni kapital družbe Hit Alpinea se je tako povečal na 18.968.569,52 EUR. Povečanje se je 
izvedlo z izdajo 308.436 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic, ki tvorijo 
isti razred z že izdanimi navadnimi delnicami družbe in dajejo imetniku enake pravice, kot že 
izdane navadne delnice. Po povečanju je kapital razdeljen na 4.545.628 kosovnih imenskih delnic, 
od tega je 320.000 imenskih, kosovnih, prosto prenosljivih, kumulativnih in participativnih 
prednostnih delnic. 
 
Na podlagi sklepa skupščine z dne 28.8.2017 se je delniška družba Hit Alpinea d.d. pravno in 
organizacijsko preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo Hit Alpinea d.o.o. Vpis spremembe 
je bil v sodnem registru izveden 6.9.2017. Vsi člani upravnega odbora, ki so opravljali funkcijo ob 
preoblikovanju, so bili imenovani v člane nadzornega sveta, ki nadzoruje poslovanje družbe. 
 
Z vpisom v sodni register je bil dne 6.9.2017 izveden prenos vseh 170.747 delnic manjšinskih 
delničarjev na glavnega delničarja, družbo Hit d.d., ki tako postane 100% lastnica družbe Hit 
Alpinea. 
 
Pomembnejši podatki o odvisni družbi na dan 31.12.2017 so: 

- revidirana knjigovodska vrednost kapitala: 10.076 tisoč EUR,  
- revidiran čisti dobiček poslovnega leta: 642 tisoč EUR. 

 
V letu 2014 je družba Hit Alpinea s korporacijo Wyndham Hotel Group podpisala licenčno pogodbo 
(Ramada license agreement) za obdobje 20 let. V svetovno verigo hotelov sta tako vstopila dva 
hotela: hotel Larix, ki se je preimenoval v Ramada Resort Kranjska Gora, in Grand hotel Prisank, ki 
se je preimenoval v Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora.  
 
Družba Hit vključuje odvisno družbo v konsolidacijo na podlagi večine glasovalnih pravic. 
 
Hit Larix d. d., Kranjska Gora 

Družba: Hit Larix, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora 
 
Glavna dejavnost družbe je prirejanje posebnih iger na srečo.  
 
IZVRŠNI DIREKTOR:  
� Ernest Poženel 
 
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:  
� Dimitrij Piciga – član in predsednik UO do 26.5.2017 
� Janez Mlakar – član in predsednik UO od 26.5.2017 
� Marjan Zahar – namestnik predsednika UO 
� Ernest Poženel - član 

 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 
� Osnovni kapital: 439.467,54 EUR – osnovni kapital je v celoti vplačan 
� Lastni delež: 0,85 % 
� Število vseh delnic: 105.314 
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� Nominalni znesek ene delnice: 4,17 EUR 
 

Tabela 4: Lastniški ustroj družbe Hit Larix d.d. na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

Naziv delničarja Število delnic
% delnic / 
osnovnem 

kapitalu
Število delnic

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Hit d.d., Nova Gorica 88.723 84,25 88.723 84,25
Razne fizične osebe 15.700 14,91 15.700 14,91
Lastni delež 891 0,85 891 0,85

Skupaj 105.314 100,00 105.314 100,00 

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 
 

Lastniški ustroj družbe se glede na dan 31.12.2016 ni spremenil.  
 
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 105.314 navadnih, omejeno prenosljivih, imenskih kosovnih 
delnic. 
 
Pomembnejši podatki o družbi Hit Larix d.d. na dan 31.12.2017 so:  

- revidirana knjigovodska vrednost kapitala: 2.377 tisoč EUR, 
- revidiran čisti dobiček poslovnega leta: 309 tisoč EUR. 

 
Družba Hit vključuje odvisno družbo v konsolidacijo na podlagi večine glasovalnih pravic. 
 
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, Beograd, Srbija 
 
Glavna dejavnost družbe je prirejanje iger na srečo. Družba je v mirovanju.  
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE: 
� Zvonko Šuler – direktor do 15.02.2018 
� Miha Uršič – direktor od 01.03.2018 
 
ČLANI SKUPŠČINE:  
Družba Hit d.d. Nova Gorica, kot edini družbenik. 
Družba nima nadzornega sveta, to vlogo vrši skupščina. 
 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE 
� Osnovni kapital: 4.000.000 EUR – osnovni kapital je v celoti vplačan  
 

Tabela 5: Lastniški ustroj družbe Hit International d.o.o. na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

Naziv delničarja Vrednost v EUR
% delnic / 
osnovnem 

kapitalu
Vrednost v EUR

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Hit d.d., Nova Gorica 4.000.000 100,00 4.000.000 100,00

Skupaj 4.000.000 100,00 4.000.000 100,00 

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 
 
Lastniški ustroj družbe je glede na dan 31.12.2016 nespremenjen. Edini lastnik družbe je družba 
Hit d.d., ki je v mesecu avgustu 2016 v celoti odkupila lastniški delež od Beopublikuma d.d.  
 
Upravno sodišče v Beogradu je 8.4.2013 zavrnilo tožbo družbe HIT International d.o.o. na 
razveljavitev sklepa Vlade Republike Srbije o odvzemu koncesije, zato je družba HIT International 
d.o.o. vložila pravno sredstvo na Vrhovno sodišče. Zahteva je bila s strani Vrhovnega sodišča 
zavrnjena, zato je družba v letu 2013 vložila ustavno pritožbo na Ustavno sodišče. Ustavna 
pritožba je bila v Republiki Srbiji zavrnjena 23.7.2015. Dne 22.1.2016 je družba HIT International 
d.o.o. vložila pritožbo zoper Republiko Srbijo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) za 
povračilo povzročene škode zaradi odvzema koncesije za prirejanje iger na srečo. Dne 5.7.2016 je 
družba HIT International d.o.o. prejela sodbo ESČP, ki je pritožbo razglasilo za nedopustno. 
Skladno z določbami člena 52A poslovnika ESČP je odločba pravnomočna in zoper njo ni pravnih 
sredstev. Oktobra 2016 je družba HIT International d.o.o. vložila tožbo iz naslova neupravičene 
obogatitve proti Republiki Srbiji. Prvostopenjsko sodišče v Beogradu je tožbo februarja 2018 
zavrnilo z obrazložitvijo, da družba nima pravice do vračila nadomestila. Na sodbo se je družba 
pravočasno pritožila, pri čemer je vložila dve pritožbi. 
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Pomembnejši podatki o družbi Hit International d.o.o., Beograd na dan 31.12.2017: 
- nerevidirana knjigovodska vrednost kapitala je: -509.928 tisoč RSD oziroma -4.297 tisoč 

EUR, 
- nerevidiran čisti dobiček poslovnega leta: 17.174 tisoč RSD oziroma 142 tisoč EUR.  

 
Družba Hit vključuje odvisno družbo v konsolidacijo na podlagi večine glasovalnih pravic. 
 
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 
 
Glavna dejavnost družbe je opravljanje posebnih iger na srečo in dejavnost restavracij in barov.  
 
UPRAVA – VODSTVO DRUŽBE:  
� Mitja Škarja – direktor družbe  

 
ČLANI NADZORNEGA ODBORA:  
� Zvone Šuler – predsednik do 15.2.2018 
� Janez Mlakar – član od 11.9.2017 
� Lilijana Sirk – članica do 10.9.2017 
� Marjan Zahar - član  
� Miha Uršič – član od 1.3.2018 
 
LASTNIŠKI USTROJ DRUŽBE: 
� Osnovni kapital: 3.312.879 BAM – osnovni kapital je v celoti vplačan 

 
Tabela 6: Lastniški ustroj družbe Hit Coloseum d.o.o. na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 

Naziv delničarja Vrednost v EUR
% delnic / 
osnovnem 

kapitalu
Vrednost v EUR

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Hit d.d., Nova Gorica 1.693.848 100,00 1.693.848 100,00

Skupaj 1.693.848 100,00 1.693.848 100,00 

Na dan 31.12.2017 Na dan 31.12.2016

 
 

Lastniški ustroj družbe je glede na dan 31.12.2016 ostal nespremenjen. 
 
Pomembnejši podatki o družbi na dan 31.12.2017 so: 

- revidirana knjigovodska vrednost kapitala: 4.606 tisoč BAM oziroma 2.356 tisoč EUR, 
- revidiran čisti dobiček poslovnega leta: 1.852 tisoč BAM oziroma 946 tisoč EUR. 

 
Družba Hit vključuje odvisno družbo v konsolidacijo na podlagi večine glasovalnih pravic. 
 
 
1.7.3 Osnovni podatki ostalih pridruženih družb v Skupini Hit 

GRAD Gostinstvo in turizem d. o. o., Dobrovo 

Družba: GRAD Gostinstvo in turizem d.o.o., Grajska cesta 10, Dobrovo 
 
Na dan 31.12.2017 ima družba Hit d.d. 45 % delež v kapitalu družbe Grad GT gostinstvo in turizem 
d.o.o., Dobrovo.  
 
Pomembnejši podatki o pridruženi družbi na dan 31.12.2017: 

- nerevidirana knjigovodska vrednost kapitala: 1.854 tisoč EUR, 
- nerevidirani čisti dobiček poslovnega leta: 7 tisoč EUR. 

 
INFRASPORT d. o. o., Kranjska gora 

Družba: INFRASPORT KRANJSKA GORA izgradnja in upravljanje športne in turistične 
infrastrukture, d.o.o., Kolodvorska ulica 1a, Kranjska Gora 
 
Na dan 31.12.2017 ima odvisna družba Hit Alpinea d.o.o. 47,78 % delež v kapitalu družbe 
INFRASPORT d.o.o., Kranjska Gora.  
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1.8 STRATEGIJA RAZVOJA 

 
POSLANSTVO: Soustvarjamo doživetja in priložnosti 
 
Z znanjem in profesionalnim pristopom ter z veliko mero čustvene inteligence zaposlenih 
ustvarjalno razvijamo vrhunsko igralniško in turistično ponudbo ter široko paleto spremljevalnih 
storitev, ki so gostom v njihovem prostem času v užitek, sprostitev in zabavo. Pri tem veliko 
pozornost namenjamo prav razumevanju potreb, zahtev, želja in pričakovanj naših gostov. 
 
V poslovni vsakdan Skupine Hit vključujemo lokalne akterje, dobavitelje in poslovne partnerje ter si 
prizadevamo za uravnotežen razvoj širšega družbenega okolja.  
 
 
VIZIJA: Hit bo vrhunski v sooblikovanju mode preživljanja prostega časa  
 
V Skupini Hit napovedujemo premik k proaktivnemu iskanju in ustvarjanju dodane vrednosti za 
naše goste. Tako bomo postali najboljša izbira za preživljanje prostega časa v širši okolici. 
 
 
STRATEŠKE USMERITVE 
 
Skupina Hit si je zastavila deset ključnih prioritet razvoja, ki se nanašajo na sledeča področja: 
razvoj novih trgov, digitalizacija poslovanja, izboljšanje kakovosti storitev, modernizacija produkta 
ter razvoj kadrov in dvig zavzetosti zaposlenih. Projekti predstavljajo temelj razvojne strategije 
družbe in Skupine Hit, ki bo oblikovana v letu 2018. 
 
Strateška usmeritev Skupine Hit temelji na nadaljnjem razvoju igralniške dejavnosti. Ob tem bo 
potrebno poskrbeti za posodobitev najbolj prepoznavnih Hitovih zabaviščno-igralniških produktov, 
uresničiti nove tržne priložnosti, izboljšati in dopolniti storitve ter se osredotočiti na rast spletnega 
igralništva.   
 
Pomembna konkurenčna prednost Skupine Hit mora postati ob-igralniška ponudba, ki se že 
sedaj razvija v igralniško-zabaviščnih centrih. Osnovni cilj tovrstne ponudbe je podaljševanje dobe 
bivanja in igre igralniških gostov. Poleg generiranja dodatnega obiska obstoječih gostov bo veliko 
napora vloženega v pridobivanje novih gostov, katerih glavni namen obiska bo igra, kot tudi ostalih 
gostov, za katere igralnica pomeni zgolj dodatno popestritev bivanja na destinaciji. 
 
Razvoj turistične dejavnosti Skupine Hit bo temeljil predvsem na raznolikosti ne-igralniške 
ponudbe, s poudarkom na razvoju MICE in športnega turizma, ustvarjanju ponudbe za goste iz 
oddaljenih trgov, za družine in turistične skupine, in s tem na spodbujanju obiska med tednom. 
Turistični segment gostov je najštevilčnejše zastopan v hotelih družbe Hit Alpinea v Kranjski Gori 
ter hotelih Lipa in Sabotin na destinaciji Nova Gorica. 
 
Upoštevajoč dosežene rezultate ostaja Skupina Hit zavezana nadaljnjemu zagotavljanju vzdržnega 
poslovanja z uresničevanjem ukrepov za dvig prihodkov in obvladovanje stroškov ter odhodkov. Z 
ustrezno akumulacijo kapitala bo usmerila investicije na slovenski trg in splet ter tu udejanjala 
poslovne izzive, kot odgovoren zaposlovalec nudila možnost kariernega in osebnostnega razvoja 
lokalnemu prebivalstvu, v jasno določenih okvirih poravnavala vse davčne obveznosti do države ter 
ustvarjala priložnosti za družbeno odgovorno delovanje in razvoj neposrednega družbenega okolja.  
 
Državna politika iger na srečo mora spodbujati predvsem tiste dejavnosti, ki omogočajo rast 
igralniške dejavnosti, pri tem pa z davčno politiko in politiko koncesij spodbujati izvajalce igralniške 
dejavnosti k razvoju sodobne turistične, igralniške, obigralniške in ne-igralniške ponudbe. 
 
Z ustreznimi spremembami slovenske igralniške zakonodaje je potrebno odpreti vrata tujim 
investitorjem in partnerjem, ki bodo znali prepoznati priložnost za nadaljnji razvoj slovenskega 
igralniško-zabaviščnega turizma. Osnovni cilj sodelovanja mora temeljiti na odpiranju novih 
oddaljenih trgov, razvoju produktov, novih tehnologij ter zagotavljanju stabilnosti zaposlitev v 
družbi in krepitvi sodelovanja z lokalnim okoljem. 
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PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2018 
 
Poslovni plan za leto 2018 je usmerjen v doseganje finančnih ciljev, zastavljenih v načrtu 
poslovnega in finančnega prestrukturiranja matične družbe za obdobje 2014–2021, k uresničevanju 
finančnih zavez iz Pogodbe o finančnem prestrukturiranju ter izpolnjevanju priporočil v skladu z 
veljavnimi Merili za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države iz letnega 
načrta upravljanja SDH.  
 
Cilj Skupine Hit v letu 2018 je nadaljnje zagotavljanje razvojne naravnanosti ter ustrezne 
donosnosti, ki temelji na uresničevanju ukrepov za povečanje prihodkov, obvladovanje stroškov, 
zagotavljanje ustrezne plačilne sposobnosti, izvedbo potrebnih investicijskih vlaganj, izplačilo 
dividend delničarjem ter ohranjanje konkurenčnosti na trgu. S ključnimi prodajno-tržnimi 
aktivnostmi se bo krepilo marketinške aktivnosti na kitajskem ciljnem segmentu in na bližnjih trgih, 
intenziviralo trženje s pomočjo gostiteljev, širilo prodajne točke ter mrežo porterjev in agentov, 
privabljalo goste iz oddaljenih trgov, pospešeno razvijalo spletno igralništvo, povečalo učinkovitost 
komuniciranja z gosti, pospeševalo prodajo obigralniške ponudbe ter gradilo povezave med 
posameznimi Hitovimi destinacijami. 
 
Glavno vodilo pri investiranju bo povečevanje konkurenčnosti destinacij in s tem dopolnjevanje 
igralniško-zabaviščne in turistične ponudbe. Med glavne investicijske projekte leta 2018 spadata 
nadaljevanje celovite prenove igralniško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski Gori ter začetek 
celovite prenove in dopolnitve ponudbe igralniško-zabaviščnega centra Perla v Novi Gorici.  
 
Na poslovanje v letu 2018 bo pomembno vplival ob koncu meseca novembra 2017 podpisan aneks 
h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije o dvigu osnovnih plač v posameznih 
tarifnih razredih, ki velja od 1.1.2018 dalje. Uprava je na osnovi pogajanj s sindikati podpisala 
dogovor o ureditvi razmerij in uskladila plačilne razrede skladno s kolektivno pogodbo dejavnosti 
Slovenije.  
 
Pomemben dejavnik za uresničevanje poslovnega plana družbe in Skupine Hit bo dogajanje na 
trgu. Gospodarska gibanja na primarnem trgu, Italiji, bodo po napovedih v letu 2018 ostala 
pozitivna, vendar še izredno šibka. Razpoložljive dohodke in s tem možnosti trošenja prebivalstva 
bosta zaznamovala predvidena rast cen in zmanjšanje zaposlovanja.  
 
 
1.9 POSLOVNO OKOLJE IN KONKURENCA 

1.9.1 Zakonodaja 

Prirejanje iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
14/11–UPB3, 108/12 in popr. 11/14; v nadaljevanju: ZIS), ki ločuje klasične in posebne igre na 
srečo. Klasične igre na srečo, to so loterije, športne napovedi, športne stave, srečelovi in podobne 
igre na srečo, lahko trajno prirejata le dva prireditelja, to sta Loterija Slovenije d.d. in Športna 
loterija d.d. Za prirejanje posebnih iger na srečo pa se lahko dodeli največ 15 koncesij za igralnice, 
kjer se prirejajo igre na igralnih mizah, igralnih avtomatih in igralnih panojih ter največ 45 koncesij 
za igralne salone, ki prirejajo le igre na največ 200 igralnih avtomatih. V igralnih salonih lahko igre 
na srečo prirejajo tudi gospodarske družbe v zasebni lasti, v igralnicah pa le delniške družbe, kjer 
mora biti večinsko lastništvo navadnih delnic v lasti države. Igre na srečo preko spleta lahko 
prirejajo le gospodarske družbe, ki imajo koncesijo za prirejanje klasičnih iger na srečo ali 
koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah. 
 
Ob zaključku leta 2017 je bilo v Republiki Sloveniji podeljenih 10 koncesij za prirejanje posebnih 
iger na srečo v igralnicah ter 26 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. Od 
pripojitve družbe Casino Kobarid junija 2017, prireja družba Hit d.d. Nova Gorica igre na srečo v 7 
igralnicah v Republiki Sloveniji, medtem ko njena hčerinska družba Hit Larix d.d. prireja posebne 
igre na srečo v igralnem salonu v Kranjski Gori. 
 
Igralniška dejavnost v Republiki Sloveniji je tako kot v večini drugih držav Evropske Unije posebej 
regulirana in strogo nadzorovana. Močan poudarek je na odgovornem igralništvu, saj Slovenija z 
instrumentom samoprepovedi igranja izvaja zaščito igralcev pred škodljivimi vplivi čezmernega 
igranja iger na srečo. Nadzor in postopke nad prirejanjem iger na srečo izvaja Posebni finančni 
urad, ki deluje pod okriljem Finančne uprave Republike Slovenije. 
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Junija 2015 je Ministrstvo za finance na spletnih straneh objavilo predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F). Na objavljeni predlog zakona se je odzval tudi Hit 
d.d. in podal svoje predloge, ki bi po našem mnenju pripomogli k povečanju prihodkov in s tem 
posledično tudi dajatev od dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo ter omogočili 
konkurenčnejši položaj domačih koncesionarjev, predvsem glede na ponudnike iger na srečo v 
sosednjih državah. Nova zakonodaja naj bi omogočila tudi privatizacijo Hit-a, ki ga je država z 
Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/2015) uvrstila 
med portfeljske naložbe, ki jih želi prodati. Pred realizacijo prodaje je potrebna sprememba Zakona 
o igrah na srečo. Julija 2017 smo bili s strani Ministrstva za finance pisno seznanjeni, da koalicija v 
tem mandatu ne bo nadaljevala s postopki za spremembo veljavnega Zakona o igrah na srečo, 
kakor tudi da ne načrtuje sprememb na področju obdavčitve iger na srečo.  
 
Poleg z Zakonom o igrah na srečo je igralniška dejavnost regulirana še z uredbami in številnimi 
podzakonskimi akti ter igralniškimi standardi, ki zaradi omejitev ter dolgotrajnih in zapletenih 
postopkov otežujejo vstop novih tehnologij in znižujejo konkurenčnost slovenskih koncesionarjev. 
Ministrstvo za finance je avgusta 2016 na svoji spletni strani objavilo predloge sprememb 
obstoječih in novih predpisov, povezanih z igrami na srečo. Na objavljene predvidene spremembe 
obstoječih in nove podzakonske akte, ki v veliki meri predpisujejo še dodatne omejitve oziroma 
obveznosti koncesionarjev, je Hit d.d. podal konkretne pripombe in predloge z željo, da bi jih 
utemeljili oziroma obrazložili na skupnem sestanku z regulatorjem. Ker je sprememba 
podzakonskih aktov (pravilnikov) načrtovana v povezavi s spremembo ZIS-a, tudi na tem področju 
ni prišlo do sprememb. 
 
Novembra 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1), s katerim se je v slovenski pravni 
red prenesla Direktiva 2015/849/EU, ki tudi za koncesionarje oziroma prireditelje iger na srečo 
predpisuje nekatere dodatne obveznosti, predvsem glede pregleda stranke. Skladno z novim 
zakonom je za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem pristojen tudi Urad 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, medtem ko je bil do sedaj za tovrsten nadzor 
pooblaščen Posebni finančni urad Finančne uprave Republike Slovenije. Glede izvajanja posameznih 
določb novega zakona je novembra 2017 Posebni finančni urad izdal Smernice za izvajanje Zakona 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za prireditelje in koncesionarje, ki 
prirejajo igre na srečo. Izdane smernice so pojasnjevalne narave in namenjene zavezancem za 
lažje razumevanje in enotno izvajanje določb ZPPDFT-1. 
 
Družba Hit d.d. Nova Gorica je septembra 2017 podala predlog za dopolnitev ZIS, za optimizacijo 
in poenostavitev poslovanja. Ministrstvo za finance RS v odgovoru navaja, da koalicija v tem 
mandatu ne bo nadaljevala s postopki za sprejem novele ZIS in bodo v sodelovanju z nadzornim 
organom ter ob upoštevanju predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma ter varstva osebnih podatkov predlog za spremembo ZIS-a proučili in ga, v kolikor bo 
ocenjen kot primeren, upoštevali pri nadaljnjih postopkih, povezanih s spremembo zakonodaje na 
področju iger na srečo. 
 
Marca 2017 je v veljavo stopil nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov – 
ZOUTPI (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17), ki ohranja prepoved kajenja oziroma uporabe tobaka v 
vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, predpisuje dodatne omejitve glede ureditve ustreznih 
prostorov, kjer je kajenje omogočeno (zaprti prostori – kadilnice, odprti prostori v igralnicah – 
Open Air) ter gostom preprečuje možnost vnosa hrane in pijače v zaprte prostore – kadilnice. 
 
V Državni zbor Republike Slovenije je bil januarja 2018 s strani poslanca Državnega zbora vložen 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, ki posebej ureja področje 
prirejanja stav in uvaja možnost podeljevanja koncesij za prirejanje stav večjemu številu 
koncesionarjev iz EEA. Predlog je v proceduri. 
 
V Bosni in Hercegovini je bil sredi leta 2015 sprejet in implementiran nov zakon o posebnih igrah 
na srečo, ki je uvedel 5-odstotni davek od bruto realizacije in dvignil nadomestila za igrala. V 
zadnjih dveh letih je prišlo do neuspelega poskusa sprejetja novega zakona o igrah na srečo. Vlada 
si prizadeva tudi za spremembo zakona o popolni prepovedi kajenja.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201553#!/Uradni-list-RS-st-53-2015-z-dne-17-7-2015
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Igre_na_sreco/Zakonodaja/2016-08-3/PIGRIS_osnutek.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Igre_na_sreco/Zakonodaja/2016-08-3/PIGRIS_osnutek.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Igre_na_sreco/Zakonodaja/2016-08-3/PIGRIS_osnutek.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Igre_na_sreco/Zakonodaja/2016-08-3/PIGRIS_osnutek.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1525
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1.9.2 Gospodarske razmere1 

Ciklični vzpon svetovnega gospodarstva, ki se je pričel sredi leta 2016, se je tekom leta 2017 
okrepil. Rast, podprta zlasti z investicijami, je bila najhitrejša po letu 2010 in se je ob koncu leta 
2017 še pospešila. Mednarodni denarni sklad ocenjuje rast bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 
2017 na 3,7%, kar je za 0,5 odstotne točke več kot v letu 2016. Globalna brezposelnost je upadla 
iz 197,7 na 192,7 milijona. Stopnja brezposelnosti je znašala 5,6%.  
 
V evro območju se je v letu 2017 gospodarska aktivnost nadalje krepila. Realna rast BDP naj bi 
po pričakovanjih znašala 2,5% in bila tako za 0,7 odstotne točke višja kot v letu poprej. Podprta je 
bila z rastjo zasebne potrošnje in naložb ter izvoza, na katerega pozitivno vpliva širše okrevanje po 
vsem svetu. Medletna inflacija je pod vplivom gibanja cen energentov narasla na 1,4%, to je za 0,3 
odstotne točke v primerjavi z letom 2016. Povprečno je bila zabeležena 1,8-odstotna rast cen 
življenjskih potrebščin, po tem ko je ta v letu 2016 bila 0,2-odstotna. Stopnja brezposelnosti se je 
iz 9,6%, kolikor je znašala ob koncu leta 2016, spustila na 8,7%. Število brezposelnih je upadlo za 
9,7%, to je na 14,2 milijona. 
 
Slovenija je bila v letu 2017 deležna visoke gospodarske rasti, najvišje v zadnjem desetletju, ki 
ostaja široko osnovana in presega povprečje evrskega območja. Izstopala je visoka rast izvoza, 
pomemben pa je bil tudi prispevek večje zasebne potrošnje in oživljenih investicij. Realna rast 
bruto domačega proizvoda se je v letu 2017 po prvih ocenah okrepila za 1,9 odstotne točke in 
znašala 5%. Gibanje cen so najbolj zaznamovale višje cene hrane in naftnih derivatov. Letna 
inflacija je bila 1,7-odstotna, povprečna letna pa 1,4-odstotna. Razmere na trgu dela so se nadalje 
izboljšale. Ob razmeroma visoki rasti zaposlenosti se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo 
za 14,6% in tako ob koncu leta 2017 znašalo 85,1 tisoč. Stopnja brezposelnosti se je znižala iz 
10,8% na 9,0%. 
 
Leto 2017 je Italiji prineslo okrepitev okrevanja. Gospodarska rast se je po ocenah v letu 2017 
povzpela iz 0,9%, kolikor je znašala leto poprej, na 1,5%. Spodbudilo jo je povečanje izvoza in 
naložb, povezano s krepitvijo svetovne rasti in mednarodne trgovine. Cene življenjskih potrebščin 
so po deflaciji, zabeleženi v letu 2016, pričele ponovno rasti, vendar je inflacija ostala skromna. 
Medletna inflacija je v letu 2017 znašala 0,9%, povprečna inflacija pa 1,2%. Brezposelnost kljub 
rasti zaposlovanja ostaja visoka. Brez zaposlitve je bilo ob koncu leta registriranih 2,8 milijona 
oseb. Stopnja brezposelnosti se je v letu 2017 zmanjšala za 1 odstotno točko in dosegla 10,8%.  
 
Avstrija je v letu 2017 uživala močno gospodarsko rast, podprto z živahno mednarodno 
aktivnostjo in stimulativnim vplivom na zunanjo trgovino. Rast BDP je bila podprta tudi z domačimi 
naložbami, ki jih je spodbudila visoka stopnja izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, ter zasebno 
potrošnjo. Bruto domači proizvod je po ocenah v letu 2017 beležil 2,9-odstotno realno rast, to je za 
enkrat višjo rast kot v letu 2016. Rast cen življenjskih potrebščin se je okrepila. Povprečna inflacija 
v letu 2017 je znašala 2,1% in bila za 1,2 odstotne točke višja kot v letu poprej. Medletno so cene 
poskočile za 2,3%. Trg dela se sooča s strukturnimi težavami, so bila pa gibanja v letu 2017 kljub 
temu ugodnejša. Brezposelnost je upadla iz 10,3% na 9,4%, število registriranih brezposelnih pa 
za 7,7%, to je pod 408 tisoč.  
 
V Bosni in Hercegovini (BiH) se je gospodarska rast v letu 2017 intenzivirala in po ocenah bila 
3,2-odstotna, to je za 0,4 odstotne točke višja kot v letu 2016. Ključna generatorja rasti sta bila 
izvoz in domača potrošnja. Po večletnem zmanjševanju ravni cen je bila v letu 2017 registrirana 
1,2-odstotna medletna inflacija. Povprečna inflacija je znašala 1,3%. Brezposelnost, eden ključnih 
problemov BiH, še naprej upada. V letu 2017 se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo iz 
510 tisoč, kolikor je znašalo ob koncu leta 2016, na 475 tisoč, stopnja brezposelnosti pa spustila iz  
40,9% na 38,7%. BiH si prizadeva za vstop v Evropsko unijo, vendar jo zaradi precejšnjega 
zaostanka za evropskimi standardi pred tem čakajo številne reforme.  
 
1.9.3 Konkurenca 

V letu 2017 je primarni trg matične družbe ob zahodni slovenski meji drugo zaporedno leto beležil 
rast, in sicer v višini 1,2%. Primarni trg se je od leta 2007 do leta 2015, ko je dosegel dno, skrčil 
za skoraj polovico, v letu 2016 pa pričel ponovno rasti. Matični družbi Hit je bruto realizacija v letu 

                                                 
1 Prikazane vrednosti v analizi poslovnega okolja in glavnih trgov so povzete po zadnjih objavah ustreznih institucij (UMAR, 
statistični uradi in centralne banke posameznih držav, Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, EBRD …). 



  Letno poročilo 2017 
 

23 

2017 medletno porasla za 3,1%, konkurenci pa upadla za 0,4%, kar se odraža v krepitvi Hitovega 
tržnega deleža za 0,5 odstotne točke, to je na 44,9%.  
 
Italija 
 
Na italijanskem trgu predstavljajo glavno konkurenco družbi Hit štiri klasične igralnice, med 
katerimi največjo igralnica Benetke, ki družbi konkurira na vseh segmentih igralniških gostov. 
Igralnica Benetke je ob koncu leta 2016 uvedla igralniški klub, ga v letu 2017 nadgradila z 
agresivnimi marketinškimi akcijami ter tako kot ostale igralnice vlagala v posodabljanje igralnih 
naprav. 
 
Štiri italijanske igralnice so v letu 2017 beležile nadaljnji upad bruto realizacije in obiska. Skupno 
so ustvarile za 3% nižjo realizacijo in 5% manj obiskov. Igralnica Benetke je bila edina z doseženim 
za 5% višjim obiskom in hkrati največjim, 5-odstotnim padcem bruto realizacije. Igralnica Sanremo 
je ohranila realizacijo na ravni leta 2016, realizacija igralnic Saint Vincent in Campione pa je bila za 
4% oziroma 2% nižja glede na leto 2016. 
 
V Italiji so izredno razširjeni igralni saloni izven igralnic, t. i. avtomati »comma6a« in »VLT«. 
Njihovo število se je po desetletju nenehne rasti, ko je doseglo 470 tisoč, v zadnjih dveh letih 
zaradi močnega pritiska lokalnih in državnih oblasti pričelo zmanjševati. Leto 2017 je prineslo 
pomembne zakonske spremembe, usmerjene po eni strani v dvig obdavčitve ter po drugi v 
zmanjšanje igralnih avtomatov in njihove racionalne distribucije po vsej državi. Po mnenju 
prebivalstva naj bi igre na srečo povzročale veliko družbeno škodo, saj jih povezujejo z 
organiziranim kriminalom in revščino. Davek na koncesijo »Comma6a« se je povečal iz 17,5% na 
19%, davek na koncesijo »VLT« pa iz 5,5% na 6,0%. Dežele z največjo igranostjo avtomatov 
»comma6a« in »VLT« so Lombardija, Lacij, Benečija, Emilija - Romanja, Kampanija in Toskana. 
 
Spletno igralništvo je najhitreje rastoč segment igralniškega trga v Italiji. V letu 2017 se je 
nadaljeval trend rasti vplačil in bruto realizacije, ki v zadnjih letih presega 30%. Igra se seli iz 
igralnic in igralnih salonov na splet. Poleg porasta števila spletnih igralcev k rasti bruto realizacije 
prispeva rast potrošnje ter zatemnjevanje nelegalnih spletnih strani.  
 
Avstrija 
 
Igralniški trg v Avstriji je sestavljen iz dvanajstih klasičnih igralnic v lasti Casinos Austria, igralnih 
avtomatov izven igralnic, poker salonov in spletnega igralništva. Glavnemu Hitovemu konkurentu, 
Casino Austria, prihodki rastejo, k čemur v zadnjih letih prispeva zmanjševanje števila igralnih 
salonov zaradi vse močnejše regulative s strani deželnih oblasti. V nekaterih avstrijskih deželah 
igralni avtomati izven igralnic niso dovoljeni, v ostalih pa je njihovo število omejeno glede na 
število prebivalcev (1 igralni avtomat na cca 1.200 prebivalcev). Slednje skupaj s splošnim 
trendom selitve igre na splet prispeva tudi k rasti avstrijskega spletnega igralništva. Po obdobju 
skokovite rasti se rast prihodkov spletnih iger umirja. Izven igralnic je v Avstriji nameščenih 4.300 
legalnih avtomatov. Lastništvo Casino Austria, v katerega je v letu 2016 vstopil privatni kapital, je 
v letu 2017 postalo predmet sodnega spora. Po mnenju avstrijskega regulatorja trga je v družbi 
prišlo do koncentracije lastništva brez predhodne najave prevzema. 
 
Slovenija 
 
V konkurenčnih igralnih salonih na Goriškem se je v letu 2017 poglobil padec obiska in bil 
zabeležen nadaljnji upad bruto realizacije. Po ocenah jih je obiskalo za slabih 12% manj gostov kot 
v letu 2016. Na omenjeno so se odzvali z agresivnimi in izvirnimi marketinškimi akcijami ter 
vlaganji v posodabljanje igralnih avtomatov. Igralni salon Fortuna je v letu 2017 prenovil in razširil 
restavracijo. V vseh salonih z izjemo salona Castra deluje igralniški klub. 
 
Bosna in Hercegovina 
 
Igralnici Coloseum je največja konkurenca Loterija BiH, to je edina igralnica z živo igro v Sarajevu. 
Igralne salone ima razporejene po celotni BiH in povezane v dva sistema. Prvega predstavlja 1.000 
igralnih avtomatov iz 53 salonov, ki jih v sodelovanju z avstrijskim partnerjem Novomatic povezuje 
v »Mistery Jackpot«, drugega pa 420 igralnih avtomatov iz 70 prodajnih mest. Med konkurenti v 
Sarajevu je tudi Admiral Electronic Casino s tremi elektronskimi igralnicami z manjšim številom 
igralnih avtomatov. Skupaj z Loterijo BiH ima na področju Federacije instaliranih okoli 1.500 
igralnih avtomatov ter zasleduje cilj pokritosti le-te z najmanj 2.000 avtomati. Igralniška dejavnost 
se razvija tudi v ostalih mestih BiH. V Banji Luki v okviru hotela Bosna obratuje Grand Casino, ki 
razpolaga tudi z živo igro. Družba Comet, ki je del korporacije Novomatic, ima poleg Casino Comet 
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v Tuzli še štiri igralne salone. V Tuzli od konca aprila leta 2015 obratuje nov igralni salon Wintorius 
Casino z elektronsko ruleto in igralnimi avtomati. 
 
 

2 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

2.1 DRUŽBENA ODGOVORNOST 

Družbeno odgovorno delovanje je širok pojem, ki se ga je v preteklosti mnogokrat enačilo zgolj s 
sredstvi, ki smo jih namenili za sponzorske projekte in donacije. Ta predstavljajo le del 
odgovornosti do okolja, v katerem poslujemo. V resnici je odgovornost veliko zahtevnejša. Začenši 
s tem, da s stabilnim poslovanjem zagotavljamo varnost naših zaposlitev, si prizadevamo za 
korektne odnose z gosti in dobavitelji, spoštujemo zakonska določila, zadovoljujemo interese 
lastnikov, skrbimo za energetsko učinkovitost, zdravje pri delu in še bi lahko naštevali. Številne 
odločitve, ki jih sprejemamo na delovnem mestu in izven tega, posredno ali neposredno vplivajo na 
kakovost našega življenja.  
 
V Hitu smo v zadnjem letu razširili nabor aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu ter 
omogočili nove možnosti za rekreacijo zaposlenih v programu Hit je fit, kar nekaj rešitev pa smo 
združili v projektu Družini prijazno podjetje. Dobre odzive je med številnimi udeleženci naletela tudi 
prva pobuda korporativnega prostovoljstva ob 70-letnici Nove Gorice. Na področju sponzorskih 
projektov smo ohranili tista sodelovanja v neposrednem okolju, ki so povezana s športom in 
mladimi ter vzpostavili nov sistem razdeljevanja sredstev preko razpisov z vnaprej določenimi 
temami (otroci in šport, kulturno in umetniško udejstvovanje otrok, socialni in humanitarni 
programi za otroke). V preteklih letih smo marsikaj postorili tudi glede energetske učinkovitosti 
naših objektov, na strehi tehničnega centra v Novi Gorici imamo lastno fotovoltaično elektrarno, s 
pomočjo sistema kogeneracije (soproizvodnja toplotne in električne energije na zemeljski plin) se 
ogreva kar pet naših enot, v hotelih družbe Hit Alpinea v Kranjski Gori pa so z uresničevanjem 
usmeritev zelene sheme slovenskega turizma pridobili trajnostne certifikate.  
 
Kam naprej? Naše družbeno odgovorno delovanje bo v prihodnje veljalo še bolj povezati z 
inovativnostjo ter generiranjem idej in rešitev. Takih, ki bodo prinašale poslovno korist, dodano 
vrednost in trajnostni razvoj našega podjetja, kar bo pozitivno vplivalo na naše neposredno okolje.  
 
 
2.2 OKOLJSKA ODGOVORNOST 

Skupina Hit je v preteklih letih v sodelovanju s partnerji in zunanjimi investitorji veliko dosegla na 
področju energetske učinkovitosti objektov in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida.  
 
S pomočjo sistema kogeneracije (sistem so-proizvodnje elektrike in toplote) se ogreva pet ključnih 
poslovnih enot družbe Hit d.d., to so igralniško-zabaviščni centri Perla, Park, Korona in Mond ter 
hotel Sabotin. Vsi objekti ustrezajo zahtevam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 
2010, kot veljajo za rabo obnovljivih virov za novogradnje, ter bistveno presegajo zahtevani 
minimalni delež končne energije, proizvedene iz kogeneracij z visokim izkoristkom, ki znaša 50 %. 
Skupna električna moč nameščenih kogeneracij znaša 1.480 kW, skupna toplotna moč pa 1.811 
kW. S premišljenimi ukrepi in projekti je družba zmanjšala letno emisijo CO2 za preko 1.200 ton. 
Na strehi tehničnega centra v Novi Gorici deluje fotovoltaična elektrarna.  
 
Posebnost je hotel Špik v Gozd Martuljku, ki se je k družbi priključil aprila leta 2017. Za omenjeni 
objekt je prejšnja lastnica, odvisna družba Hit Alpinea, sklenila pogodbo s podjetjem Petrol d.d. za 
oskrbo s toploto iz toplotnih črpalk, ki zajemajo toploto iz vodne vrtine. Ob prevzemu hotela se je 
približno 85 % potrebne toplote za ogrevanje objekta, bazenov in pripravo tople sanitarne vode 
proizvajalo iz toplotnih črpalk, ostalih 15% pa še vedno iz kurilnega olja. Družba Hit se je v letu 
2017 s Petrolom dogovorila za izgradnjo dodatne visokotemperaturne toplotne črpalke, ki bo 
ogrevala predvsem toplo sanitarno vodo, za kar so potrebne višje temperature zaradi 
preprečevanja pojava legioneloz. Na ta način bo skoraj v celoti nadomeščeno kurilno olje z 
ogrevanjem iz toplotnih črpalk. S tem bo zmanjšana raba kurilnega olja za cca 34.500 l letno, 
znižana emisija CO2 za približno 7,5 ton na leto ter v celoti odpravljena emisija PM delcev, ki se 
sproščajo ob kurjavi kurilnega olja. Hotel se bo tako lahko upravičeno deklariralo kot ekološko 
napredni hotel, primeren tudi za tiste goste, ki imajo morebiti zdravstvene težave z dihali oziroma 
jim je pomembna ekološka naravnanost hotela na splošno. 
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Družba Hit Alpinea že vrsto let izvaja aktivnosti na trajnostnem področju razvoja. Večjo 
energetsko učinkovitost je dosegla pred tremi leti s prevzemom in pričetkom delovanja nove 
kotlovnice na lesno biomaso, zgrajene za hotelom Kompas v Kranjski Gori. V sodelovanju z 
lokalnimi gostinskimi ponudniki je kot rezultat projekta mehke mobilnosti zaživela »Kulinarična pot 
po Kranjski Gori«, ki je danes eden izmed bolj uveljavljenih produktov destinacije. V letu 2017 je 
pridobila mednarodni certifikat Travelife, ki potrjuje trajnostne dosežke na okoljskem, socialnem in 
ekonomskem področju in obenem predstavlja željo družbe, da svojo zavezo k uresničevanju 
trajnostnih usmeritev še okrepi. S pridobitvijo certifikata je družba izpolnila ustrezne pogoje za 
pridobitev znaka Slovenia Green Accomodation. Ramada Resort Kranjska Gora se je tako pridružil 
petnajstim ponudnikom namestitev v Sloveniji, ki so že nosilci znaka.  
 
 
2.3 INVESTICIJSKA VLAGANJA IN RAZVOJNI PROJEKTI 

Vlaganja Skupine Hit v letu 2017 so bila usmerjena v povečevanje konkurenčnosti posameznih 
destinacij ter s tem v dopolnitev igralniško-zabaviščne in turistične ponudbe. Družba Hit d.d. je v 
letu 2017 za investicijska vlaganja namenila 14.526 tisoč EUR, od tega skoraj polovico za odkup in 
zagon hotela Špik v Gozdu Martuljku. Preostanek sredstev je investirala v vzdrževanje in 
posodabljanje igralniških in hotelskih kapacitet, nabavo igralniške in informacijske opreme ter 
zagon celovite prenove igralniško-zabaviščnega centra Korona, najpomembnejše investicije v letih 
2017 in 2018. 
 
V prvih mesecih leta so se izvedle vse potrebne aktivnosti za čim uspešnejšo integracijo hotela 
Špik v poslovne sisteme in procese družbe Hit. Preverilo se je tehnično stanje hotela z vidika 
uporabnega dovoljenja za obratovanje ter zagotovilo izpolnjevanje vseh zakonskih in tehničnih 
pogojev za normalno delovanje po vključitvi hotela s 1.4.2017.  
 
Napočil je čas za prenovo zunanje igralnice, Open Air Casinò, centra Perla. Po skoraj šestih 
letih obratovanja je postajal prostor pretesen, s časom so se pokazale tudi pomanjkljivosti v 
prvotni zasnovi. Z novo postavitvijo se je razširila igralniška površina, tako je sedaj ob elektronski 
ruleti igralcem na voljo kar 100 igralnih avtomatov, kar je 10 več kot pred prenovo. Ohranil se je 
manjši privé oz. kotiček v igralnici, kjer je nameščenih 11 avtomatov z višjimi stavami. 
 
Družba je izvedla tudi prenovo A trakta hotela Park ter Parkove restavracije Alba. 
Prenovljena restavracija gostom poleg prijetnejšega ambienta nudi bogatejšo kulinarično ponudbo, 
ki jo pripravljajo kuharski mojstri, tudi neposredno pred gosti (»front cooking«).  
 
Začetek druge polovice leta je bil v znamenju zagona celovite prenove centra Korona, ki bo 
potekala v štirih fazah in se predvidoma zaključila v drugi polovici leta 2018. Projekt zajema 
obnovo obstoječega objekta, notranjosti igralnice in hotelskega dela, povečanje igralniških površin 
ter restavracije in kuhinje, umestitev štirih večjih kadilnic, obnovo 24 sob, pridobitev dvigala v 
spalnem delu, največja novost pa bo prostor za wellness, namenjen razvajanju gostov. Gre za 
izredno zahteven projekt, saj se produkt prenavlja v času tekočega obratovanja igralnice in hotela. 
 
Družba je meseca aprila 2017 pristopila k projektu uvedbe Business inteligence (BI) orodja, to 
je sodobnega orodja za poslovno analitiko, ki bo omogočilo učinkovito uporabo podatkov o gostih 
ter o posameznih igralnih avtomatih in mizah. Projekt predstavlja nadgradnjo sistema za 
spremljanje igre gostov in delovanja igralnih naprav ter pomemben razvojni korak v družbi Hit. 
Primarni cilj je integracija BI orodja v celoten poslovni sistem družbe, v prvi fazi za področje 
marketinga in igralnih naprav. 
 
Družba Hit Larix je v letu 2017 zaključila drugo fazo obnove Kampa Špik v Gozdu Martuljku, ki ga 
je po osmih letih ukinitve ponovno odprla julija 2016. Povsem je prenovila najstarejši objekt v 
kampu in s tem po letu dni obratovanja pridobila še prostornejšo trgovino, odprto tudi za zunanje 
stranke, ter dodatni sanitarni blok za goste kampa. V kampu deluje nova klubska hiša, v kateri je 
gostinski objekt Bivak bar, ki služi skupnemu druženju ob spremljanju prenosov športnih in drugih 
dogodkov na velikem ekranu. Družba je nadalje vlagala v posodabljanje igralnih naprav in iger ter s 
tem v ohranjanje konkurenčnosti na področju prirejanja iger na srečo. 
 
Družba Hit Alpinea je v letu 2017 investirala v posodobitev nastanitvenih kapacitet, pri čemer je 
bil največje pozornosti deležen hotel Kompas. Slednji izstopa po športni specializaciji in prav v 
športnem duhu so bile v letu 2017 obnovljene sobe hotela, ki gostom po novem nudijo večje 
udobje. Pred hotelom je bila urejena Pot slavnih športnikov, ki usmeritev hotela v športni turizem 
še dodatno poudarja. Zvezde, vgravirane v tla, bodo za vedno ohranile spomin na svetovne in 
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evropske šampione ter ostale športnike, ki so obiskali Kranjsko Goro in hotele družbe Hit Alpinea. 
Pred pričetkom zimske sezone je družba zgradila dve novi manjši gostinski terasi na Snežni plaži in 
tako še dodatno poskrbela za dobro počutje gostov. 
 
Družba Hit Coloseum je v letu 2017 vlagala predvsem v igralniško opremo (igrala, mešalni stroji 
…) ter izvedla nekaj manjših investicij in izboljšav v gostinski ponudbi. 
 
 
2.4 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 

Politika zaposlovanja in razvoja kadrov Skupine Hit je osnovana na dolgoročnem razvoju zaposlenih 
in zagotavljanju ključnih kadrov. S tem namenom se razvijajo in vzpostavljajo mehanizmi za 
prepoznavanje ključnih kadrov, prav tako pa se oblikujejo načrti za razvoj in napredovanje 
zaposlenih. Družba Hit kot matična družba si prizadeva vzpostaviti pogoje, ki bodo spodbujali 
zaposlene k ustvarjalnemu razmišljanju ter učinkovitem delovanju. S prenosom znanj, izkušenj in 
standardov kakovosti želi motivirati tudi zaposlene v odvisnih družbah.  
 
2.4.1 Zaposleni 

Ob koncu leta 2017 je bilo v Skupini Hit 2.140 zaposlenih, kar v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2016 pomeni povečanje za 3% oziroma 59 delavcev in je v največji meri odraz porasta 
zaposlenih v matični družbi. Do večjega zmanjšanja zaposlenih je prišlo v družbi Hit Alpinea zaradi 
prodaje hotela Špik, ki je z aprilom mesecem prešel v lastništvo matične družbe. V družbah Hit 
Larix in Hit Coloseum se število zaposlenih v letu 2017 ni bistveno spremenilo. 
 
Glavnino, to je 1.760 delavcev, je zaposlovala družba Hit d.d., ki je v letu 2017 povečala število 
zaposlenih za 92 oziroma 6%. V družbi se je na novo zaposlilo 160 delavcev, pretežno iz področja 
gostinstva in igralništva, iz družbe pa je odšlo 68 zaposlenih, največji delež iz razloga sporazumnih 
prekinitev delovnega razmerja, poslovnega razloga spodbujanja predčasnih odhodov pred 
upokojitvijo in poteka pogodb za določen čas. Družba je s prevzemom hotela Špik pridobila 36 
zaposlenih, zaposlila 59 oseb, ki so predhodno delale v družbi preko s. p. ali študentskega servisa, 
dejansko na novo pridobila pa 65 delavcev zaradi nadomeščanja odhodov in potreb delovnega 
procesa. Zabeležena je bila 3,9-odstotna fluktuacija odhodov zaposlenih. Delež zaposlenih matične 
družbe v Skupini je tako v primerjavi z letom 2016 porasel za 2,1 odstotne točke, to je na 82,2%. 
 
 

Graf 1: Struktura zaposlenih v Skupini Hit na dan 31.12. leta 2016 in 2017 
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Struktura zaposlenih glede na spol izkazuje, da je bilo ob koncu leta 2017 v Skupini Hit 
zaposlenih 53,7% moških in 46,3% žensk, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni povečanje deleža 
žensk za 0,4 odstotne točke. 
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V strukturi delavcev po delovnih razmerjih so glavnino, to je 86,7%, predstavljali zaposleni s 
sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Za določen čas je bilo zaposlenih 13,2% vseh delavcev, 
preostalega 0,1% pa so predstavljali pripravniki. Struktura se je tako v letu 2017 za 0,9 odstotne 
točke spremenila v prid zaposlenih za določen čas. 
 

Graf 2: Struktura zaposlenih Skupine Hit in družbe Hit d.d. po delovnih razmerjih konec leta 2016 in 2017 
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V Skupini Hit prevladujejo zaposleni s končano srednjo šolo oziroma V. stopnjo strokovne 
izobrazbe, ki predstavljajo 45,2%. V letu 2017 se je struktura glede na predhodno leto za 1,3 
odstotne točke spremenila v korist zaposlenih s VI. in višjo stopnjo strokovne izobrazbe, ki so tako 
predstavljali 31,1% vseh zaposlenih v Skupini. 
 

Tabela 7: Izobrazbena struktura zaposlenih v Skupini Hit na dan 31.12.2017 

I. - IV. 
stopnja 

izobrazbe

V.  stopnja 
izobrazbe

VI. stopnja 
izobrazbe

najmanj 
VII. 

stopnja 
izobrazbe

Skupaj

Hit d.d. 356 808 423 173 1.760

Hit Alpinea d.d. 127 72 26 12 237

Hit Coloseum d.o.o. 17 59 1 16 93

Hit Larix d.d. 8 28 13 1 50

Skupaj Skupina Hit 508 967 463 202 2.140  
 
 

2.4.2 Investicije v znanje  

Skupina Hit je z izobraževanji zaposlenih v letu 2017 prioritetno zasledovala cilje pridobivanja 
potrebnih znanj in veščin v skladu s strateškimi usmeritvami, dviga zavzetosti in motiviranosti 
zaposlenih, dviga kompetentnosti zaposlenih skladno z vrednotami družbe, izpopolnjevanja 
funkcionalnih znanj glede na potrebe delovnih procesov, pridobivanja in vzgoje mladih talentov s 
pomočjo delovne prakse in štipendiranja, promocije poklicev gostinske in turistične stroke ter 
promocije zdravja zaposlenih.  
 
V letu 2017 je skladno s planom izobraževanja družbe Hit d.d. v različnih programih internega 
funkcionalnega izobraževanja sodelovalo 4.530 udeležencev, raznih eksternih izobraževanj pa 
se je udeležilo 214 zaposlenih. Med izobraževanji so tako prevladovali interni izobraževalni 
programi, katerih delež je v letu 2017 znašal 95,5% in bil v primerjavi z letom 2016 višji za 1,1 
odstotne točke. Skupno je bilo opravljenih 24,5 tisoč izobraževalnih ur oziroma 14 izobraževalnih 
ur na zaposlenega. 
 
V matični družbi so se v letu 2017 odvili 204 izobraževalni dogodki, predvsem s področja 
vodenja, komunikacije, izvajanja iger na igralnih mizah in avtomatih, blagajniškega poslovanja, 
tujih jezikov, uporabe računalniških orodij za potrebe uvajanja novih tehnologij in izvajanja 
procesov dela ter vrsta drugih strokovnih in zakonskih izobraževanj. 
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V letu 2017 je matična družba Hit d.d. opravljanje delovne prakse omogočila 74 dijakom in 
študentom in tako imela 19 praktikantov več kot v letu prej. Opravili so skupno 20 tisoč ur 
praktičnega usposabljanja, predvsem za gostinske poklice, kar je za 31% več kot v letu 2016. 
 
Družba Hit d.d. je štipendirala 10 dijakov. V letu 2017 so šolanje zaključili 4 štipendisti. 
 
 
2.4.3 Zavzetost zaposlenih in organizacijska klima 

Matična družba je tudi v letu 2017 zasledovala cilj dviga zavzetosti zaposlenih in posledično 
izboljšanja organizacijske klime. 
 
V sklopu Hitovih razvojnih pogovorov (HRP), ki se izvajajo dvakrat letno, je bilo v letu 2017 
nagrajenih več kot 200 zaposlenih z nadpovprečno oceno individualne delovne uspešnosti. Ta se 
spremlja s presojanjem izvajanja nalog, uresničevanja ciljev ter skladnosti njihovih kompetenc z 
zahtevanimi na delovnem mestu. Razvojni pogovori omogočajo tudi poglobljeni razgovor vodij z 
zaposlenimi, zlasti glede želenega nadaljnjega razvoja, načrtovanja usposabljanj in izobraževanj, 
podajanje novih idej in izboljšav ter odpravo morebitnih pomanjkljivosti.  
 
V letu 2017 so se kot temelj snovanja strategije družbe in Skupine Hit vzpostavili tudi štirje 
strateški projekti, ki se navezujejo na razvoj kadrov in izboljšanje delovnih pogojev: »Prenova 
plačnega sistema«, »Dvig organizacijske klime in zavzetosti«, »Razvoj kadrov in nasledstva« ter 
»Dvig kakovosti storitve«. Pripravljeni so bili terminski in vsebinski plani ter formirane projektne 
skupine, zadolžene za izvedbo posameznih aktivnosti.  
 
Merjenje organizacijske klime in zavzetosti zaposlenih zaradi menjave uprave družbe Hit v letu 
2017 ni bilo izvedeno.  
 
 
2.4.4 Skrb za zdravje in družini prijazno podjetje 

Promocija zdravja pri delu je v matični družbi zastavljena kot trajen projekt pod sloganom »hit 
je fit«. V okviru te so se v letu 2017 nadaljevale aktivnosti za ozaveščanje zaposlenih glede 
zdravega življenjskega sloga in spodbujanje udeležbe pri športnih aktivnostih oziroma dogodkih. 
Zaposlene se je preko učnih delavnic seznanjalo in usposabljalo za lažjo prepoznavo in 
spoprijemanje s stresom in nasiljem tretjih oseb ter dejavniki tveganja za zdrav življenjski slog.  
 
Družba Hit d.d. kot družini prijazno podjetje s polnim certifikatom izvaja ukrepe, ki zaposlenim 
omogočajo lažje združevanje družinskih in delovnih obveznosti. Zaposlenim je na voljo koriščenje 
najrazličnejših ugodnosti, ki jih družba dogovori z zunanjimi poslovnimi partnerji. Tudi v letu 2017 
je bil ob novem letu za otroke zaposlenih pripravljen ogled gledališke predstave, ob rojstvu otroka 
pa zaposlenim predano simbolično darilo.  
 
 
 

3 POSLOVNO POROČILO  

Poslovno poročilo je pripravljeno na podlagi računovodskih izkazov, ki upoštevajo poslovne 
dogodke, sredstva in obveznosti pripojene družbe Casino Kobarid d.d. v izkazih matične družbe od 
1.1.2017 dalje, torej v celotnem poročanem obdobju. Primerjalni računovodski izkazi družbe in 
skupine Hit za predhodna leta so prilagojeni, kot da sta družbi poslovali skupaj že v primerljivem 
obdobju. Enako velja tudi za ostale pokazatelje, predstavljene v poslovnem poročilu. Podrobna 
obrazložitev je prikazana v računovodskem poročilu. 
 
 
3.1 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

Skupina Hit je v letu 2017 ustvarila 157.223 tisoč EUR poslovnih prihodkov,2 kar je za 4% več 
od doseženih prihodkov v letu 2016. Glavnino je prispevala matična družba Hit d.d., ki je dosegla 
135.142 tisoč EUR poslovnih prihodkov in tako beležila rast v višini 7% glede na leto 2016. Prihodki 

                                                 
2 Poslovni prihodki zmanjšani za stroške storitev in oblikovane rezervacije programa zvestobe Privilege club. 
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igralniške dejavnosti (že zmanjšani za davek od iger na srečo) so predstavljali 82,4% poslovnih 
prihodkov Skupine, prihodki hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti 15,4%, 2,2% prihodkov pa 
je bilo realiziranih z ostalimi dejavnostmi. V strukturi se je tako v letu 2017 delež igralniške 
dejavnosti povečal za 0,7 odstotne točke, delež hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti zmanjšal 
za 0,5 odstotne točke, delež ostalih dejavnosti pa zmanjšal za 0,2 odstotne točke.  
 

Graf 3: Struktura poslovnih prihodkov Skupine Hit v letu 2017 
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V letu 2017 je Skupina Hit imela 4.088 tisoč EUR finančnih prihodkov. Vrednost celotnih 
prihodkov je dosegla 161.311 tisoč EUR.  
 
Vsi stroški in poslovni odhodki so v letu 2017 znašali 153.357 tisoč EUR, to je za 6% več od 
doseženih v letu 2016. Finančnih odhodkov, med katerimi glavnino predstavljajo odhodki za 
obresti od najetih posojil, je bilo 1.914 tisoč EUR. Skupna vrednost stroškov in odhodkov 
Skupine Hit je tako v letu 2017 dosegla 155.271 tisoč EUR. 
 
V letu 2017 je Skupina Hit beležila 3.866 tisoč EUR dobička iz poslovanja, medtem ko je v letu 
2016 iz poslovanja ustvarila dobiček v višini 6.660 tisoč EUR. Matična družba Hit je v letu 2017 
dosegla 6.367 tisoč EUR dobička iz poslovanja, po tem ko je v letu 2016 iz poslovanja beležila 
6.105 tisoč EUR dobička. 
 
EBITDA (poslovni izid iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti) Skupine Hit je v letu 2017 
znašal 23.063 tisoč EUR in bil v primerjavi z letom 2016 nižji za 8%. EBITDA družbe Hit je v letu 
2017 dosegel 20.001 tisoč EUR, kar glede na leto poprej pomeni povečanje za 2%. 
 

Tabela 8: Dobičkonosnost poslovanja Skupine Hit in družbe Hit d.d. v letu 2017 in primerjava z letom 2016 

Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016    
preračunano

Delež EBIT v poslovnih prihodkih 2,5% 4,4% 56 4,7% 4,8% 98

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih 14,7% 16,5% 89 14,8% 15,5% 96

EBITDA - Pos lovni izid iz pos lovanja, povečan za odpise vrednosti

Skupina Hit

Indeks 
2017/2016

Hit d.d.

Indeks 
2017/2016

EBIT - Pos lovni izid iz pos lovanja

 
 
Poslovno leto je Skupina Hit zaključila s 5.771 tisoč EUR konsolidiranega čistega dobička. V letu 
2016 je Skupina Hit imela 3.504 tisoč EUR čistega dobička. Matična družba Hit d.d. je v letu 2017 
poslovala s 5.833 tisoč EUR čistega dobička, medtem ko je v letu 2016 izkazala 3.186 tisoč EUR 
čistega dobička. 
 
Ob koncu leta 2017 je Skupina Hit razpolagala s 165.557 tisoč EUR sredstev, ki jih je pokrivala z 
lastnimi viri (kapitalom) v vrednosti 51.008 tisoč EUR. Sredstva matične družbe Hit d.d. so na dan 
31.12.2017 znašala 146.779 tisoč EUR in bila pokrita z lastnimi viri v vrednosti 52.228 tisoč EUR. 
 
Na zadnji dan leta 2017 je Skupina Hit imela 2.140 zaposlenih, to je za 3% več od stanja konec 
leta 2016. Matična družba Hit d.d. je ob koncu leta zaposlovala 1.760 delavcev, kar pomeni za 6% 
več kot leto prej. 
 



  Letno poročilo 2017 
 

30 

Igralnice in igralni salon Skupine Hit so v letu 2017 zabeležili 1.550 tisoč obiskov, kar je za 3% 
manj kot v letu 2016. Od tega so igralnice matične družbe Hit d.d. imele 1.414 tisoč obiskov 
oziroma za 3% manj v primerjavi s predhodnim letom. 
 
Hotelski gostje so v letu 2017 ustvarili 439 tisoč nočitev, samo v hotelih matične družbe Hit d.d. 
229 tisoč. Glede na leto 2016 je bilo nočitev za 3% več. Z boljšo zasedenostjo vseh hotelov in 
obratovanjem novega hotela Mond je skupina nadomestila izpad nočitev iz naslova v mesecu 
novembru leta 2016 prodanega hotela Alpina v Kranjski Gori, kot strateško manj pomembnega 
objekta družbe Hit Alpinea. 
 
Igralniške kapacitete so ob koncu leta 2017 obsegale 201 igralno mizo in 3.192 igralnih avtomatov, 
nočitvene kapacitete hotelov pa 1.045 sob oziroma 2.088 ležišč. Igralniškim gostom je bilo v 
primerjavi z letom 2016 na voljo 5 igralnih miz manj in 45 igralnih avtomatov manj, hotelskim 
gostom pa 1 soba več. Zmanjšanje igralniških kapacitet izvira v glavnem iz zaprtja ob koncu leta 
2016 poskusno odprtega novega igralniško-zabaviščnega produkta, Pulse Arene, v centru Perla, ki 
v prvih štirih mesecih poslovanja ni dosegal pričakovanih rezultatov iz naslova igranosti. 
 
 
3.2 POUDARKI IZ POSLOVANJA DRUŽB 

Družba Hit d.d. je v letu 2017 odkupila in priključila hotel Špik, pripojila odvisno 
družbo Casino Kobarid in, kar je ključnega pomena, izboljšala rezultate poslovanja 
tako v primerjavi s planom kot predhodnim letom. Kazalniki poslovanja so beležili 
rast, izjema je padec obiska, s katerim se je v letu 2017 soočal igralniški trg na 

sploh. Družba se je na omenjeno odzvala z marketinškimi aktivnostmi, usmerjenimi v privabljanje 
gostov in spodbujanje pogostosti njihovega obiska. Uspešnost izpeljanih aktivnosti se odraža v 
bistveno nižjem medletnem padcu obiska v primerjavi s konkurenčnimi igralnicami in igralnimi 
saloni. Prav prodajno-trženjski ukrepi so bili skupaj s posodabljanjem ponudbe ključni za rast 
prihodkov družbe že četrto zaporedno leto. Družba je v juliju mesecu leta 2017 pričela s celovito 
prenovo igralniško-zabaviščnega centra Korona, ki predstavlja najpomembnejšo investicijo v letih 
2017 in 2018. 
 
Družbo Hit od meseca aprila 2017 vodi nova uprava, ki si je za glavni poslovni cilj zastavila rast in 
hitrejši razvoj. Le tako bo mogoče premagovati konkurenco, ohranjati družbo v dobri kondiciji ter 
uspešno poslovati tudi v prihodnje. Za sistematično uresničevanje poslovnih ciljev so bile 
oblikovane ključne prioritete razvoja, ki predstavljajo temelj novo nastajajoče strategije družbe in 
Skupine Hit. Razvrščene so bile v deset projektov, in sicer »Projekt povezave«, »Smart Hit«, »Novi 
trgi«, »Spletno igralništvo«, »Nov plačni sistem«, »Dvig kakovosti storitev«, »Dvig organizacijske 
klime in zavzetosti«, »Razvoj kadrov in nasledstva«, »Modernizacija produktov ‒ investicije« in 
»Razvoj kontaktnega centra«.  
 
Za družbo Hit Larix, d.d., je bilo leto 2017 polno izzivov. Na eni strani se je soočala 
z upadom prihodkov igralništva, na drugi pa z rastjo prihodkov gostinstva in kampa 
Špik. K reševanju situacije je pristopila celostno ter s prilagoditvijo in prevetritvijo 
storitev skušala ustvariti zanimivejšo in željam gostov prilagojeno ponudbo. 
Sodelovala je tudi z družbami v Skupini Hit na področju trženja, storitev, nabave in prodajnih 
aktivnostih, vse z namenom izkoriščanja sinergijskih učinkov, ki vplivajo na nižanje stroškov. Leto 
je tako zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom, nekoliko višjim od načrtovanega. Med 
pomembnejše dogodke leta 2017 spada zaključek druge faze investicije v kamp Špik, ki je obsegal 
posodobitev trgovine, izgradnjo dodatnega sanitarnega bloka ter bara Bivak, namenjenega 
družabnim dogodkom in druženju gostov. Nadgradnjo ponudbe kampa je gostom predstavila v 
mesecu juliju 2017, to je ob praznovanju prve obletnice ponovnega odprtja. 
 

Družba Hit Coloseum, d.o.o., je v letu 2017 nadalje rasla in postavljala nove 
rekorde, ki leto uvrščajo med eno najuspešnejših v njenem obstoju. Povečala je 
število tujih gostov, dosegla višje prihodke in ustvarila čisti dobiček, ki presega 
doseženega v letu 2016. K boljšim rezultatom so prispevale novosti in redna 

posodabljanja igralniške ponudbe ter manjše investicije in izboljšave gostinske ponudbe. Aktivna je 
bila tudi na prodajno-trženjskem področju, s primarnim poudarkom na lojalnosti gostov ter 
pridobivanju novih gostov iz turških in arabskih držav. S ciljem boljše storitve za močnejše goste je 
dvignila raven kvalitete storitev na vseh področjih: igralništvo, gostinstvo in zabavni program. 
Igralnica se z izvirnim in modernim oglaševanjem trudi ohranjati vodilni položaj na trgu Bosne in 
Hercegovine ter se diferencirati ob prebujajoči se konkurenci.  
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Družba Hit Alpinea, d.o.o., je leto 2017 zaključila s čistim dobičkom, po tem ko je 
v letu 2016 beležila izgubo, močno zaznamovano s slabitvijo sredstev. V letu 2017 
najbolj izstopa podpis sporazuma o finančnem prestrukturiranju z bankam 
upnicami, ki je pomembno finančno razbremenil družbo in zagotovil pogoje za 
vzdržno poslovanje v bodoče. V letu 2017 je družba prešla v 100% lastništvo matične družbe ter se 
iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Prodajne aktivnosti so bile v 
letu 2017 usmerjene k doseganju načrtov iz Strategije razvoja družbe od leta 2015 do 2019, 
sprejete ob koncu leta 2015. Glavni poudarek na prodajno-marketinškem področju je bil namenjen 
nadaljevanju dviga povprečne cene nočitev, pospeševanju prodaje na vremensko manj občutljivih 
segmentih, pridobivanju velikih aranžmajev v vseh obdobjih leta ter povezovanju znotraj poslovne 
Skupine Hit in destinacije Kranjska Gora. V letu 2017 je družba obnovila sobe v svojem največjem 
hotelu, Kompas ter s tem poskrbela za večje udobje gostov, s slogom obnove pa komunicirala 
osnovno usmeritev hotela v športni turizem.  
 
Družba Hit International, d.o.o., iz Beograda je v letu 2017 s poslovnega vidika mirovala. Družba 
nima več koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, niti nima več pravnih možnosti, da bi ji 
bila ta koncesija vrnjena, ima pa v lasti zemljišče v bližini Beograda, v Republiki Srbiji. Nastali 
poslovni dogodki so bili povezani s tekočimi stroški, ki izhajajo iz samega obstoja podjetja, in 
aktivnostmi vezanimi na zemljišče v lasti in sodnimi postopki. Družba je v letu 2017 imela tudi 
finančne prihodke od pozitivnih tečajnih razlik, nastalih kot posledica krepitve tečaja dinarja proti 
EUR, in finančne odhodke za obresti iz naslova prejetega posojila matične družbe v preteklih letih 
ter obračuna negativnih tečajnih razlik.  
 
 
3.3 TRŽENJE IN PRODAJA 

Družba Hit je v letu 2017 na marketinškem področju izvajala aktivnosti, zastavljene z letnim 
marketinškim planom. Usmerjene so bile v uresničevanje Hitove poslovne strategije ter prispevale 
k zasledovanju temeljnih ciljev plana poslovanja družbe in Skupine Hit za leto 2017.  
 
Aktivnosti za kitajski ciljni segment so se nadalje krepile, skladno z zaznanimi priložnostmi za 
dvig bruto realizacije. Ponudba se je prilagajala kitajskim gostom, pri čemer so se izvajale dodatne 
aktivnosti v smislu novih iger, turnirjev, koncertov, promocij, kot npr. promocija »Rolling dead 
Chips« po vzoru Makao ... Novost predstavlja trženje med kitajskim segmentom s področja 
Zagreba in Budimpešte. Intenzivirala se je prisotnost na trgu z namenom pridobivanja novih 
kitajskih obiskovalcev. Izpostaviti velja udeležbo na sejmu World Bridge Tourism v Londonu, 
posvečeno navezovanju stika in krepitvi sodelovanja z agencijami ter izdelavi novih programov za 
kitajski trg v celotni Evropi. Izvedle so se razne aktivnosti v povezavi z mestom Xi'an na Kitajskem, 
okrepile so se oglaševalske aktivnosti preko Slovenske turistične organizacije (STO) z 
oglaševanjem Hitovih destinacij na družabnih omrežjih na Kitajskem ter preko družabne spletne 
strani »Facebook« v kitajščini, za Kitajce živeče v Italiji. 
 
Intenzivirale so se aktivnosti na oddaljenih trgih, s ciljem privabljanja novih gostov in povečanja 
obiska obstoječih gostov. Z območja južne Italije je bilo tako v letu 2017 organiziranih šest 
čarterskih letov. Na tem področju je bila uvedena novost, to je prodaja turističnih paketov preko 
turističnih agencij v Neaplju, kjer se je tržilo predvsem destinacijo Kranjska Gora. K obisku novih 
dobrih igralcev ter povečanju obiska in igranosti obstoječih dobrih igralcev je v precejšnji meri v 
letu 2017 pripomoglo okrepljeno sodelovanje s porterji. Mlajše oddaljene goste se je privabljalo 
tudi s samostojnimi organizacijami poker turnirjev. Aktivno je bilo trženje VIP gostiteljev na terenu, 
kjer so pridobivali nove igralce in revitalizirali obstoječe.  
 
Za mlajše in bližnje obiskovalce je bil lansiran nov produkt – Club Perla, katerega cilj je 
ustvarjanje vzdušja zabave in doživetij obiskovalcem, ter center Perla pozicionirati kot center 
zabave. Za lokalne obiskovalce so se uvedle dodatne ponudbe. 
 
Pomemben dosežek je povečanje števila turističnih skupin za kar 20% glede na leto 2016. Za 
zapolnitev slabše zasedenih hotelov med tednom se je poleg italijanskih, avstrijskih in nemških 
turističnih skupin privabilo tudi izraelske, korejske … Hotelske kapacitete se je polnilo z udeleženci 
raznih prireditev (boks, poker turnirji …) in turisti iz Madžarske, ki so prispeli s posebnim vlakom, z 
željo po spoznavanju dediščine prve svetovne vojne. Za mnoge skupine je tako Nova Gorica 
postala izhodišče za obisk turističnih znamenitosti Slovenije. Pestro je bilo dogajanje na področju 
prirejanja oziroma udeleževanja raznih promo-prodajnih aktivnosti na terenu, namenjenih tako 
promoviranju ponudbe celotne Skupine Hit kot dogajanja v Hitovih igralniško-zabaviščnih centrih in 
igralnih salonih ter gradnji prepoznavnosti družbe in Skupine Hit. Z organizacijo turistične borze 
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»Travel Open Day« se je združilo ponudnike destinacij Brda, Gorica in Vipava, kar je navdušilo 60 
italijanskih agencij. V primerjavi s predhodnimi leti se je v letu 2017 ojačalo trženje destinacije 
Kranjska Gora in tako povečalo njeno prepoznavnost na jugu Italije. Nadalje se je krepilo 
sodelovanje pri trženju odvisnih družb ter trženje na segmentu kongresnih in drugih neigralniških 
ciljnih skupin. 
 
Komunikacijske aktivnosti so bile usmerjene v večanje prepoznavnosti blagovnih znamk Hit 
Casinos in individualnih znamk, podporo marketinškim aktivnostim v igralnicah in prodajnim 
aktivnostim na terenu, prenovo vseh Hitovih spletnih strani, s ciljem večanja konverzij, »mobile 
first« zasnove strani in izboljšavo medsebojne promocije Hitovih enot. Večji poudarek je bil dan 
nadgradnji digitalnega in direktnega marketinga, digitalnemu oglaševanju, družbenim omrežjem, 
video in foto produkciji ter vsebinskemu marketingu. V vse spletne strani se je integriralo nov 
rezervacijski sistem »Phobs«, ki je uporabniku bolj prijazen ter omogoča prodajo paketov in drugih 
storitev. Lastne in ustrezne »googlove« strani so bile opremljene s 3D fotografijami in virtualnimi 
sprehodi. Izvedena je bila tudi močnejša image kampanja za center Perla v Italiji ter močnejše 
oglaševanje centra Monda.  
 
Posebna skrb je bila posvečena oblikovanju zanimivega, pestrega in kvalitetnega zabavnega 
programa v igralniško-zabaviščnih centrih in s tem ustvarjanju vzdušja, privlačnosti ponudbe ter 
ohranjanju podobe zabavišč centrov. 
 
Od meseca aprila 2017 se odvija Bussiness Intelligence projekt, strateški in dolgoročni projekt 
na področju prodaje. Vplival bo na spremembo Hitovih procesov, vsebin in načinov prodaje gostom. 
Želja je, da gost postane še bolj Hitov gost in ne gost posamezne enote. Prejemal bo ponudbe 
glede na njegovo dosedanje in predvideno bodoče obnašanje. Stremi se namreč k temu, da se Hit 
razvija v prodajno družbo, ki gostu ustvarja potrebe. 
 
 
3.4 IGRE NA SREČO 

3.4.1 Realizacija od iger na srečo 

Bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice (prihodki od iger na srečo pred 
obračunom davka od iger na srečo in izstopnega DDV od vstopnine) Skupine Hit je v letu 2017 
znašala 159.783 tisoč EUR in bila za 5% višja od dosežene v letu 2016. K porastu realizacije so 
prispevale Hitove igralnice in igralnica Coloseum Club iz Sarajeva, medtem ko je igralni salon Larix 
beležil padec realizacije, povezan z upadom obiska in porabe gostov. 
 
Največ, to je 149.871 tisoč EUR oziroma 93,8%, so k skupni realizaciji prispevale igralnice matične 
družbe. V primerjavi z letom 2016 so dosegle 5-odstotno rast realizacije, kar je odraz izredno 
dobrih rezultatov igralnih miz pa tudi porasta igranosti igralnih avtomatov.  
 
V igralnem salonu Larix, ki ima še poleg matične družbe sedež v Sloveniji, je bilo realizirano 4.639 
tisoč EUR oziroma 2,9%, v igralnici v tujini pa 5.272 tisoč EUR oziroma 3,3%.  
 
Struktura bruto realizacije od iger na srečo se je v letu 2017 za 2,4 odstotne točke povečala v 
prid realizacije igralnih miz. Realizacija igralnih miz je v celotni igralniški realizaciji predstavljala 
31,8%, realizacija igralnih avtomatov 67,3%, realizacija drugih iger ter realizacija od vstopnine pa 
0,9%. 
 
V letu 2017 je bilo ustvarjeno 50.775 tisoč EUR z igralnimi mizami in 107.523 tisoč EUR z 
igralnimi avtomati. Od tega 48.568 tisoč EUR z igralnimi mizami in 99.828 tisoč EUR z igralnimi 
avtomati v igralnicah matične družbe. V primerjavi z letom 2016 je bila realizacija miz višja za 
13%, realizacija avtomatov pa višja za 1%. Realizacija drugih iger (spletna igralnica, bingo, 
stave) in vstopnine je znašala 1.485 tisoč EUR, kar je za 12% več kot leto poprej.  
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Tabela 9: Bruto realizacija od iger na srečo po igralnicah Skupine Hit v letu 2017 in primerjava z letom 
2016 v tisoč EUR 

Leto 2017 Delež Leto 2016 Indeks 
2017/2016

Hitove igralnic 149.871 93,8% 142.584 105
Igralnica Coloseum Club 5.272 3,3% 4.782 110
Igralni salon Larix 4.639 2,9% 5.196 89

Skupaj 159.783 100,0% 152.561 105 

Skupina Hit

 
 
 

Tabela 10: Struktura bruto realizacije od iger na srečo Skupine Hit in družbe Hit d.d. po vrstah iger v letu 
2017 in primerjava z letom 2016 v tisoč EUR 

Leto 2017 Leto 2016 Indeks 
2017/2016 Leto 2017 Leto 2016

Indeks 
2017/2016

Mize 50.775 44.888 113 48.568 43.152 113

Avtomati 107.523 106.351 101 99.828 98.109 102

Druge igre, vstopnina in ostalo 1.485 1.322 112 1.475 1.322 112

∑ 159.783 152.561 105 149.871 142.584 105

Skupina Hit Hit d.d.

 
 

Graf 4: Struktura bruto realizacije od iger na srečo Skupine Hit v letih 2016 in 2017 
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3.4.2 Dajatve od iger na srečo 

Igralnice in igralni salon Skupine Hit so v letu 2017 skupaj plačali 47.698 tisoč EUR igralniških 
dajatev, od tega 27.043 tisoč EUR davka od iger na srečo ter 20.654 tisoč EUR koncesijske 
dajatve in drugih dajatev od iger na srečo. Skupna vrednost dajatev je bila v primerjavi z 
letom 2016 višja za 4% in je predstavljala 29,9% od dosežene bruto realizacije od iger na srečo, 
kar je za 0,2 odstotne točke nižji delež kot v letu 2016.  
 
Glavnina igralniških dajatev Skupine Hit, to je 47.023 tisoč EUR oziroma 98,6%, je bila obračunana 
v igralnicah in igralnem salonu v Sloveniji. V igralnicah matične družbe Hit d.d. je bilo v letu 2017 
plačanega 25.944 tisoč EUR davka od iger na srečo ter 19.316 tisoč EUR koncesijske dajatve. 
Skupaj so igralniške dajatve družbe Hit znašale 45.259 tisoč EUR oziroma 30,2% od bruto 
realizacije iger na srečo in bile za 5% višje kot v letu 2016. Obračunanega je bilo tudi 2.620 tisoč 
EUR izstopnega DDV od vstopnine. 
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Tabela 11: Igralniške dajatve Skupine Hit in družbe Hit d.d. v letu 2017 in primerjava z letom 2016 v tisoč 
EUR 

Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016      
preračunano

Davek od iger na srečo 27.043 25.759 105 25.944 24.586 106

Koncesijska dajatev 20.654 20.119 103 19.316 18.665 103

Igralniški davki skupaj 47.698 45.878 104 45.259 43.251 105 

Delež v bruto realizaciji od iger na srečo 29,9% 30,1% -0,2 odst. t. 30,2% 30,3% -0,1 odst. t.

Indeks            
2017/2016

Skupina Hit Hit d.d.

Indeks 
2017/2016

 
 

 Graf 5: Igralniške dajatve po igralnicah Skupine Hit v letu 2017 in primerjava z letom 2016 
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Družba Hit d.d. s sedežem v Sloveniji poleg glavne dejavnosti prirejanja iger na srečo, ki je po 
Zakonu o davku na dodano vrednost oproščena plačevanja DDV, opravlja tudi obdavčljive 
dejavnosti, med katerimi je najpomembnejša gostinstvo, zato sme vstopni DDV obračunati za delež 
prihodkov obdavčljivih dejavnosti v vseh prihodkih družbe. Vrednost vseh nabav družbe je tako 
enaka njihovi neto vrednosti, povečani za neodbitni vstopni DDV. Delež odbitnega DDV je v letu 
2017 v družbi Hit d.d. znašal 9%. Družbi Hit Coloseum iz Sarajeva in Hit Larix vodita ločeno 
knjigovodstvo. Neodbitni DDV predstavlja dodatno davčno obremenitev igralništva oziroma celotne 
Skupine Hit ter povečuje stroške poslovanja.  
 
 
3.4.3 Obisk 

V letu 2017 je bilo v igralnicah in igralnem salonu Skupine Hit zabeleženih 1.550 tisoč obiskov, kar 
je za 52 tisoč oziroma 3% manj kot v predhodnem letu. Od tega so igralnice matične družbe imele 
1.414 tisoč obiskov, kar je za 3% manj v primerjavi z letom 2016. Padec obiska je beležil tudi 
igralni salon Larix, medtem ko je bila igralnica Coloseum Club iz Sarajeva v letu 2017 bolje 
obiskana kot leto poprej.  
 
Gostje slovenskih igralnic so ustvarili 95,8% celotnega obiska Skupine. Struktura obiska se je tako 
v letu 2017 za 0,3 odstotne točke spremenila v prid igralnice v tujini. 
 

Tabela 12: Število obiskov igralnic Skupine Hit v tisočih v letu 2017 in primerjava z letom 2016 

Leto 2017 Delež Leto 2016 Indeks 
2017/2016

Hitove igralnice 1.414 91,3% 1.462 97

Igralnica Coloseum Club 66 4,2% 64 103

Igralni salon Larix 70 4,5% 76 92

Skupaj 1.550 100,0% 1.602 97 

Skupina Hit
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Graf 6: Struktura obiska po igralnicah Skupine Hit v letu 2017 in primerjava z letom 2016 
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3.5 HOTELIRSTVO IN DRUGE TURISTIČNE DEJAVNOSTI 

3.5.1 Realizacija hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti 

Skupina Hit je v letu 2017 s hotelirstvom in drugimi turističnimi dejavnostmi dosegla 24.194 
tisoč EUR poslovnih prihodkov in tako v primerjavi z letom 2016 beležila rast v višini 1%. 
 
Glavnino so predstavljali prihodki hotelov matične družbe Hit in družbe Hit Alpinea. Družba Hit 
Alpinea je zaradi zmanjšanja hotelskih kapacitet beležila padec prihodkov v primerjavi z letom 
2016 za tretjino, in sicer iz naslova odprodaje hotela Alpina v mesecu novembru 2016 in hotela 
Špik ob koncu marca 2017. Kapacitete matične družbe so se v letu 2017 povečale za hotel Špik ter 
nov hotel Mond, ki je pričel z obratovanjem v decembru leta 2016, kar je pomembno vplivalo na 
rast prihodkov. Povečanje prihodkov sta v letu 2017 beležila tudi gostinstvo igralnega salona Larix 
in gostinstvo Coloseum Cluba v Sarajevu. 
 
 
3.5.2 Zasedenost nočitvenih kapacitet 

Hoteli Skupine Hit so v letu 2017 zabeležili 439 tisoč nočitev oziroma povečanje za 3% glede na 
leto poprej. Glavnina, to je 52,2% vseh nočitev je bila realizirana v hotelih matične družbe, v 
katerih je 118 tisoč gostov ustvarilo 229 tisoč nočitev, kar je za 33% več kot v letu 2016. K 
porastu so prispevali vsi Hitovi hoteli, v največji meri nov hotel Mond v Šentilju, odprt ob koncu 
leta 2016, ter hotel Špik v Gozdu Martuljku, ki je postal del matične družbe meseca aprila 2017. 
Prenos lastništva hotela Špik na družbo Hit, skupaj z odprodajo hotela Alpina v mesecu novembru 
leta 2016, je bil razlog za zmanjšanje hotelskih kapacitet družbe Hit Alpinea in posledično za 17% 
manj ustvarjenih nočitev v primerjavi s predhodnim letom.  
 
Najvišjo, 63-odstotno zasedenost so v letu 2017 beležili hoteli družbe Hit Alpinea, zasedenost 
hotelov matične družbe Hit pa je bila 54-odstotna. V primerjavi z letom 2016 se je zasedenost 
nočitvenih kapacitet hotelov družbe Hit Alpinea povečala za 9,1 odstotne točke, Hitovih hotelov pa 
povečala za 1,4 odstotne točke. 
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Tabela 13: Kazalci poslovanja hotelov Skupine Hit v letu 2017 ter primerjava z letom 2016 

Število Delež Indeks 
2017/2016 Leto 2017 Leto 2016

Hitovi hoteli 229.085 52,2% 133 54,2% 52,8%

Hoteli Hit Alpinea 209.948 47,8% 83 63,2% 54,1%

Skupaj 439.033 100,0% 103 58,2% 53,6%

Nočitve Zasedenost ležišč

 
 
 

Graf 7: Nočitve po hotelih Skupine Hit v letu 2017 ter primerjava z letom 2016 
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3.6 OSTALE DEJAVNOSTI 

Z ostalimi dejavnostmi (potovalna agencija, centri dobrega počutja, kamp, športni centri, 
storitve, ostalo …) je Skupina Hit v letu 2017 ustvarila 3.500 tisoč EUR poslovnih prihodkov 
oziroma za 4% nižjo vrednost od dosežene v letu 2016.  
 
 
3.6.1 Potovalna agencija Hittours 

Potovalna agencija je v letu 2017 poslovala uspešno. Realizirala je kar za desetino več prihodkov 
kot v letu poprej. Prihodki iz naslova poslovnih potovanj so porasli za 8%, iz naslova turističnih 
potovanj pa kar za 17%. Največji del, okrog 85%, je predstavljala prodaja letalskih vozovnic in 
lastnih produktov, preostanek prihodkov pa je agencija ustvarila s prodajo aranžmajev za različne 
tour operatorje. Agencija je izredno aktivna na marketinškem področju. Prisotna je na spletni strani 
ter v vseh Hitovih centrih z letaki in oglasi na plazmah, periodično oglašuje v glasilu občine Brda, 
od koder prihaja veliko strank. Svojo ponudbo je predstavila na sejmu Expomego s pripravo 
posebne zgibanke, od meseca aprila do septembra 2017 pa je bila glavni pokrovitelj akcije »70 let 
Nove Gorice«, v organizaciji Primorskih novic. Od meseca marca 2016 je vključena v Hitov klub 
zvestobe »Privilege klub«, za člane katerega je v letu 2017 izvedla sedem promocij ter uspela v 
klub včlaniti večino stalnih strank. Periodično je razpošiljala ponudbo poslovnih potovanj vsem 
članom Hit partner programa. 
 
 
3.6.2 Centri dobrega počutja 

V letu 2017 so si gostje lahko sprostitev in razvajanje privoščili na vseh treh Hitovih destinacijah v 
Sloveniji. Ob koncu leta 2016 je z otvoritvijo novega hotela Mond v Šentilju center dobrega počutja 
»Sky wellness« pridobila tudi destinacija Štajerska, kjer lahko gostje uživajo v notranjem ali 
zunanjem masažnem bazenu, obisku savn, doživljajskih tuših, masažah in počitku na sončni terasi 
s pogledom na okoliške griče.  
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Center dobrega počutja Spa Perla je v svoje sproščujoče okolje v letu 2017 sprejel 7 tisoč gostov. 
Opravljenih je bilo preko 20 tisoč storitev, med katerimi dobro četrtino predstavljajo masaže, 
desetino lepotne storitve, preostanek pa koriščenje bazenov, savn, kopeli in zunanje sončne terase 
»Sky beach«. Zagotavljanje visokega nivoja kakovosti in kompleksnosti storitev ter prilagajanje 
ponudbe in promocijskih aktivnosti željam in potrebam gostov so ključ uspešnega poslovanja 
centra. Pomemben prispevek v zadnjih dveh letih ima še vključenost centra v obigralniški klub 
zvestobe, preko katerega v Spa center zaidejo novi gostje, saj spodbuja spoznavanje ostale Hitove, 
neigralniške ponudbe ter stimulira goste k ponovnemu obisku. 
 
Wellness program družbe Hit Alpinea je v letu 2017 prispeval 5% k celotnim prihodkom 
odvisne družbe. Prispevek je bil nekoliko manjši kot v letu 2016, saj so se z odprodajo hotela Špik 
zmanjšale wellness kapacitete odvisne družbe, obenem pa povečale kapacitete matične družbe. 
Prihodki iz naslova vstopov hotelskih gostov so glede na leto 2016 upadli, prihodki od zunanjih 
gostov in wellness storitev pa porasli. Koriščenje wellness programa je družba spodbujala s 
posebnimi promocijami, akcijami, deljenjem letakov in nagradnimi igrami. Pozitiven odziv so 
dosegle predstavitve storitev v lokalnem časopisu ter objave specializiranih novinarjev, ki jih je v 
letu 2017 gostila družba Hit Alpinea. V sodelovanju z igralnim salonom Larix so bili oblikovani 
skupni paketi, ki so vključevali tudi koriščenje wellness storitev. 
 
 
3.6.3 Kamp Špik 

Kamp Špik, odprt v juliju 2016, je po letu dni obratovanja z zaključkom druge faze obnove pridobil 
obnovljeno in razširjeno trgovino, dodatne sanitarije za goste ter klubski prostor za potrebe 
gostinske ponudbe in družabnih dogodkov. V letu 2017 je naštel skoraj 25 tisoč nočitev, ki jih je 
ustvarilo 10 tisoč gostov. V strukturi gostov prednjačijo Slovenci, sledijo jim Nemci, nato pa se 
zvrstijo Čehi, Nizozemci in Italijani. Med gosti prevladujejo aktivni dopustniki, ki se podajo po 
kolesarskih in pohodniških poteh ter v vročih poletnih dneh privoščijo osvežitev v bližnjih 
Martuljških slapovih. 
 
 
3.6.4 Športni centri 

Športni center Hit je v letu 2017 povečal prihodke od dvoranskih in zunanjih športnih ter 
večnamenskih površin, ki so jih uporabniki koristili predvsem za športne aktivnosti in dogodke ter 
razne kulturno-zabavne prireditve in družabna srečanja. Izpostaviti velja gostitev svečanega 
praznovanja 70. jubileja podjetja Gostol v mesecu novembru 2017, ki ga je Hit v sodelovanju s 
predstavniki novogoriškega podjetja organiziral na izredno visokem nivoju. 
 
V okviru Skupine Hit pomembno vlogo pri razvoju aktivnosti športnega turizma igra destinacija 
Kranjska Gora s športno dvorano Vitranc. Mrzle zime in prijetna poletna klima, naravne danosti, 
vrhunska infrastruktura in športnikom posebej prilagojena hotelska ponudba verige Hit Alpinea so 
razlogi, da je Kranjska Gora priljubljena lokacija priprav tako zimskih športnikov kot kolektivnih 
športnih ekip iz Slovenije in tujine. Med hoteli po športni specializaciji izstopa hotel Kompas, ki je 
bil v letu 2017 deležen prenove sob s športnim slogom. Zanimivost je pred vhodom v hotel 
postavljena Pot slavnih z imeni vrhunskih športnikov, ki so obiskali hotel in Kranjsko Goro. Na 
športnih pripravah je družba Hit Alpinea v letu 2017 gostila slovensko moško odbojkarsko 
reprezentanco, nogometni klub iz Hrvaške, tuje mladinske selekcije v rokometu in košarki ter 
številne druge športne ekipe in reprezentance. 
 
 
3.6.5 Konferenčna dejavnost 

Ponudbo hotelov Skupine Hit dopolnjujejo večnamenske dvorane in sejne sobe, namenjene 
organizaciji konferenčnih in seminarskih dogodkov ter poslovnim in družabnim srečanjem. V letu 
2017 je Skupina Hit z namenom povečevanja števila organiziranih konferenčnih dogodkov v 
Ljubljani organizirala dogodek s predstavitvijo konferenčnih kapacitet in spremljevalnih storitev na 
posamezni Hitovi destinaciji. 
 
Konferenčna dejavnost matične družbe je v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom organizirala 
manjše število dogodkov, so bili pa ti številčnejši in tako po številu udeležencev ni bistveno 
zaostala za letom 2016. Glavnina strank, kar 94%, prihaja iz Slovenije, so pa v porastu dogodki z 
mednarodno udeležbo. Stranke so navdušene nad visokim nivojem in celovitostjo storitve »vse pod 
eno streho«, kar odraža visok, 68% delež stalnih, dolgoletnih partnerjev. V letu 2017 je bil po več 
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letih padanja zabeležen porast večdnevnih dogodkov. Prevladovali so še vedno enodnevni, katerih 
delež se je iz 74%, kolikor je znašal v letu 2016, spustil na 64%. 
 
Pestro dogajanje na segmentu konferenčnih dogodkov je bilo tudi v družbi Hit Alpinea. Glede na 
predhodno leto je družba povečala število konferenčnih dogodkov, več je bilo tudi dogodkov, ki 
imajo poleg izobraževalnega dela bogat spremljevalni program. 
 
 
3.7 ANALIZA BILANCE STANJA IN KAZALNIKI 

3.7.1 Viri sredstev 

Kapital Skupine Hit je konec leta 2017 znašal 51.008 tisoč EUR in predstavljal 30,8% vseh virov. V 
primerjavi s koncem leta 2016 je bila njegova vrednost višja za 8%, delež pa višji za 3,3 odstotne 
točke. Nekratkoročne obveznosti so se znižale za 13% ter bile na zadnji dan leta 2017 izkazane 
v višini 74.840 tisoč EUR. V strukturi virov so dosegle 45,2% delež. Preostalih 24,0% oziroma 
39.709 tisoč EUR vseh virov so predstavljale kratkoročne obveznosti. Glede na stanje dne 
31.12.2016 so bile višje za 4%. 
 
Kapital matične družba Hit je konec leta 2017 med viri sredstev predstavljal 35,6%, kar je za 1,8 
odstotne točke višji delež glede na konec leta 2016. Vrednost kapitala je znašala 52.228 tisoč EUR 
in bila za 9% višja kot konec predhodnega leta. Nekratkoročnih obveznosti je družba v primerjavi z 
letom poprej imela za 4% manj, to je v višini 59.629 tisoč EUR. Kratkoročne obveznosti so dosegle 
34.922 tisoč EUR in bile glede na leto 2016 višje za 9%. Delež nekratkoročnih obveznosti v 
obveznostih do virov sredstev se je v letu 2017 zmanjšal iz 43,6% na 40,6%, delež kratkoročnih 
obveznosti pa povzpel iz 22,6% na 23,8%.  
 

Tabela 14: Struktura obveznosti do virov sredstev Skupine Hit in družbe Hit d.d. na dan 31.12.2017  
in 31.12.2016 v tisoč EUR 

 31.12.2017 Delež 31.12.2016 Indeks 
2017/2016 31.12.2017 Delež 31.12.2016    

preračunano
Indeks 

2017/2016

Kapital 51.008 30,8% 47.187 108 52.228 35,6% 48.051 109

Nekratkoročne obveznosti 74.840 45,2% 86.168 87 59.629 40,6% 62.062 96

Kratkoročne obveznosti 39.709 24,0% 38.228 104 34.922 23,8% 32.137 109

Skupaj 165.557 100,0% 171.583 96 146.779 100,0% 142.250 103 

Skupina Hit Hit d.d.

 
 

Graf 8: Struktura obveznosti do virov sredstev Skupine Hit na dan 31.12.2016 in 31.12.2017 
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Tabela 15: Kazalniki financiranja za Skupino Hit in družbo Hit d.d. v letu 2017 in primerjava z letom 2016 

Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016    
preračunano

Delež kapitala v virih 30,8% 27,5% 112 35,6% 33,8% 105

Kapitalska pokritost nekratkoročnih sredstev 37,1% 32,1% 115 42,7% 40,0% 107

Indeks 
2017/2016

Skupina Hit Hit d.d.

Indeks 
2017/2016
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3.7.2 Sredstva 

Na zadnji dan leta 2017 je Skupina Hit imela 165.557 tisoč EUR sredstev, to je za 4% manj kot 
konec leta 2016. Nekratkoročnih sredstev je bilo 137.566 tisoč EUR, kratkoročnih sredstev pa 
27.991 tisoč EUR. Primerjalno z letom 2016 je Skupina razpolagala s 6% manj nekratkoročnih 
sredstev in 14% več kratkoročnih sredstev. V strukturi se je razmerje za 2,6 odstotne točke 
spremenilo v prid kratkoročnih sredstev, katerih delež je dosegel 16,9%. 
 
Bilančna vsota družbe Hit d.d. je na dan 31.12.2017 znašala 146.779 tisoč EUR, kar je glede na 
stanje konec leta 2016 za 3% več. Od tega je bilo 122.319 tisoč EUR oz. 83,3% nekratkoročnih 
sredstev, preostalih 24.460 tisoč EUR oz. 16,7% pa so predstavljala kratkoročna sredstva. V 
primerjavi z letom 2016 se je razmerje za 1,1 odstotne točke nagnilo v prid kratkoročnih sredstev.  
 
 

Tabela 16: Struktura sredstev Skupine Hit in družbe Hit d.d. na dan 31.12.2017 in 31.12.2016 v tisoč EUR 

 31.12.2017 Delež 31.12.2016 Indeks 
2017/2016 31.12.2017 Delež 31.12.2016    

preračunano
Indeks 

2017/2016

Nepremičnine, naprave in oprema 128.134 77,4% 136.715 94 98.414 67,0% 97.662 101

Ostala nekratkoročna sredstva 9.432 5,7% 10.270 92 23.906 16,3% 22.508 106

Kratkoročna sredstva 27.991 16,9% 24.598 114 24.460 16,7% 22.080 111

Skupaj 165.557 100,0% 171.583 96 146.779 100,0% 142.250 103 

Skupina Hit Hit d.d.

 
 

Graf 9: Struktura sredstev Skupine Hit na dan 31.12.2016 in 31.12.2017 
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Tabela 17: Kazalniki investiranja Skupine Hit in družbe Hit d.d. za leto 2017 in primerjava z letom 2016 

Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016    
preračunano

Delež nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih OS v sredstvih 78,1% 80,5% 97 68,0% 69,2% 98

Delež dolg. finančnih naložb v sredstvih 0,5% 0,5% 110 10,4% 9,9% 105

Delež nekratkoročnih sredstev 83,1% 85,7% 97 83,3% 84,5% 99

Delež kratkoročnih sredstev 16,9% 14,3% 118 16,7% 15,5% 107

Indeks 
2017/2016

Skupina Hit Hit d.d.
Indeks 

2017/2016
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3.8 KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA3 

Tabela 18: Kazalniki donosnosti, obračanja sredstev in ekonomičnosti Skupine Hit in družbe Hit d.d. za leto 
2017 in primerjava z letom 2016 

Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016    
preračunano

Delež čistega poslovnega izida v poslovnih prihodkih 3,7% 2,3% 158 4,3% 2,5% 171

Donosnost kapitala (ROE) 11,8% 7,5% 157 11,6% 6,8% 172

Donosnost sredstev (ROA) 3,4% 2,0% 171 4,0% 2,2% 182

Obračanje sredstev 0,96 0,86 111 0,95 0,89 106

Celotna ekonomičnost 1,04 1,03 101 1,05 1,03 102

Donosnost s reds tev (ROA), merjena s  čis tim pos lovnim izidom glede na povprečno vrednost vseh s reds tev.

Indeks 
2017/2016

Donosnost kapitala (ROE), merjena z razmerjem med čis tim pos lovnim izidom in povprečno vrednostjo kapitala.

Skupina Hit Hit d.d.
Indeks 

2017/2016

 
 
Čista dobičkonosnost poslovnih prihodkov Skupine Hit, merjena z razmerjem med čistim 
poslovnim izidom in poslovnimi prihodki, je v letu 2017 znašala 3,7%, v letu 2016 pa 2,3%. Čista 
dobičkonosnost poslovnih prihodkov družbe Hit d.d. je bila v letu 2017 4,3-odstotna, v letu 2016 pa 
2,5-odstotna. 
 
Donosnost kapitala Skupine Hit, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in povprečno 
vrednostjo kapitala, je v letu 2017 dosegla 11,8%, v letu 2016 pa je bila njena vrednost 7,5%. 
Donosnost kapitala matične družbe Hit d.d. je v letu 2017 znašala 11,6%, v letu 2016 pa 6,8%.  
 
Donosnost sredstev Skupine Hit, merjena s čistim poslovnim izidom glede na povprečno vrednost 
vseh sredstev, je bila v letu 2017 v višini 3,4%, v letu 2016 pa v višini 2,0%. Matična družba je v 
letu 2017 beležila donosnost sredstev v višini 4,0%, po tem ko je bila ta v letu prej 2,2%. 
 
Kazalnik obračanja sredstev Skupine Hit, merjen z razmerjem med celotnimi prihodki in 
povprečno vrednostjo vseh sredstev, je v letu 2017 dosegel 0,96. Vrednost tega pokazatelja v letu 
2016 je bila 0,86. Matična družba je v letu 2017 beležila kazalnik obračanja sredstev v višini 0,95, 
v letu 2016 pa v višini 0,89. 
 
Celotna ekonomičnost Skupine Hit, merjena z razmerjem med celotnimi prihodki in vsemi stroški 
in odhodki, je v letu 2017 znašala 1,04, v letu 2016 pa 1,03. Celotna ekonomičnost matične družbe 
je v letu 2017 dosegla 1,05, po tem ko je bila v letu prej 1,03. 
 
V tabeli v nadaljevanju so prikazani še nekateri izbrani kazalniki uspešnosti poslovanja Skupine Hit 
in družbe Hit d.d. 

                                                 
3 Kazalniki uspešnosti poslovanja so izračunani z upoštevanjem celotnega čistega poslovnega izida Skupine Hit (vsota čistega 
poslovnega izida večinskega lastnika in čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov). 
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Tabela 19: Kazalniki uspešnosti poslovanja Skupine Hit in družbe Hit d.d. v letu 2017 in primerjava z letom 2016 

KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA)

Stopnja lastniškosti financiranja v % 30,8% 27,5% 112 35,6% 33,8% 105

Stopnja dolgoročnosti financiranja v % 76,0% 77,7% 98 76,2% 77,4% 98

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA)

Stopnja osnovnosti investiranja v % 78,1% 80,5% 97 68,0% 69,2% 98

Stopnja dolgoročnosti investiranja v % 82,2% 84,7% 97 82,5% 83,5% 99

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

Koeficient kapitalske pokritosti OS 0,39 0,34 116 0,52 0,49 107

Koeficient neposredne pokritosti kratkoroč. obveznosti (hitri koef.) 0,58 0,51 114 0,59 0,55 108

Koeficient pospešene pokritosti kratkoroč. obveznosti (pospešeni koef.) 0,66 0,59 111 0,65 0,64 103

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkor. obveznosti (kratkoročni koef.) 0,70 0,64 110 0,70 0,69 102

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI in PRODUKTIVNOSTI

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,03 1,05 98 1,05 1,05 100

Dodana vrednost na zaposlenega 43,2 43,2 100 46,0 45,4 101

KAZALNIKI DONOSNOSTI

Donosnost kapitala (ROE) 11,8% 7,5% 157 11,6% 6,8% 172

Kazalnik: Obrazložitev kazalnika:
Stopnja las tniškos ti financ iranja v %

Stopnja dolgoročnos ti financ iranja v %

Stopnja osnovnos ti inves tiranja v %

Stopnja dolgoročnos ti inves tiranja v %

Koefic ient kapitalske pokritos ti O S

Koefic ient neposredne pokritos ti kratkoroč . obveznos ti (hitri koef.)

Koefic ient pospešene pokritos ti kratkoroč . obveznos ti (pospešeni koef.)

Koefic ient kratkoročne pokritos ti kratkor. obveznos ti (kratkoročni koef.)

Koefic ient gospodarnos ti pos lovanja

Dodana vrednos t na zapos lenega

Donosnos t kapitala (RO E)

KAZALNIKI Leto 2017 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2016    
preračunano

Indeks 
2017/2016

Skupina Hit Hit d.d.
Indeks 

2017/2016

 = kapital / obveznos ti do virov s reds tev

 = (kapital + nekratkoročne obveznos ti) / obvez. do virov s red.

 = (nepremičnine, naprave, oprema ter neopredmetena O S) / s reds tva

 = (nepremič ., naprave, oprema ter neop. O S + nalož. neprem. + fin. naložbe + druga s reds tva) / s reds tva

 = kapital / nepremičnine, naprave, oprema ter neopredmetena O S

 = č is ti dobiček obračunskega obdobja / povprečni kapital 

 = likvidna s reds tva / kratkoročne obveznos ti

 = (likvidna s reds tva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznos ti

 = kratkoročna s reds tva / kratkoročne obveznos ti

 = pos lovni prihodki / pos lovni odhodki

 = pos lovni prihodki - (s troški blaga, mat. in s tor. + drugi pos l. odh.) / š t. zap. na podlagi ur
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3.9 UPRAVLJANJE S TVEGANJI  

Neobvladovanje tveganj lahko ogrozi delovanje družbe in Skupine Hit ter njun razvoj, zato uprava 
matične družbe namenja vso skrb obvladovanju in upravljanju s tveganji.  
 
V družbi Hit se zavedamo, da so tveganja sestavni del vsakega poslovanja. Opredelimo jih kot 
vsako negotovost v zvezi z bodočimi poslovnimi dogodki, ki lahko zmanjša verjetnost doseganja 
zastavljenih poslovnih ciljev.  
 
Z opredeljevanjem in načrtovanjem nastopa potencialnih tveganj, z njihovim analiziranjem ter z 
načrtovanjem in ocenjevanjem njihovega vpliva na poslovanje družbe in Skupine Hit skuša uprava 
s pravočasnimi ukrepi zmanjšati njihov obseg in vpliv na nedoseganje zastavljenih poslovnih in 
finančnih ciljev, v primeru neizogibnih negativnih dogodkov pa zmanjšati njihov obseg in 
minimizirati škodo. Sistematičen pristop k upravljanju s tveganji zagotavlja ustrezne osnove za 
dolgoročno stabilnost poslovanja, dolgoročno rast in ustvarjanje vrednosti za vse deležnike. 
 
Proces in organizacija upravljanja 
 
Osnovni cilj sistema upravljanja in obvladovanja tveganj je organizacija procesa upravljanja s 
tveganji, vzpostavitev identifikacije tveganj, vodenje registra tveganj, ki omogoča prepoznavanje in 
evidentiranje tveganj za podjetje, preprečevanje negativnih posledic tveganj oziroma njihovo 
zmanjšanje na sprejemljivo raven ter spremljanje ukrepov za njihovo obvladovanje. 
 
Uprava družbe Hit je že v letu 2016 aktivno pristopila k celovitemu upravljanju s tveganji in 
imenovala Odbor za tveganja. To je najvišji strokovni organ v procesu obvladovanja tveganj, ki 
presoja posamezne vrste tveganj in skrbi za ustrezne načrtovane korektivne ukrepe za čim večje 
zmanjšanje potencialnih negativnih vplivov. Odbor poroča o svojem delu in predlaga ukrepe upravi 
družbe najmanj dvakrat letno. O svojem delu poroča Revizijski komisiji Nadzornega sveta in po 
potrebi Nadzornemu svetu družbe.  
 
Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in 
spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila družba 
izpostavljena pri svojem poslovanju. 
 
Proces obvladovanja tveganj v družbi Hit vsebuje sledeče podprocese: 

x identifikacijo tveganj, 
x analizo tveganj, 
x ovrednotenje tveganj, 
x obravnavanje tveganj, 
x spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti procesa tveganj. 

 
Z uvajanjem celovitega sistema upravljanja s tveganji smo vse podprocese obvladovanja izvajali v 
registru tveganj, ki se vodi v elektronski obliki. Skrbnika registra tveganja je imenovala uprava in 
je odgovoren za vodenje in ažuriranje informacijske podpore upravljanja s tveganji. 
 
Posamezna tveganja ocenjujemo na podlagi verjetnosti z vidika pomembnosti možnih posledic 
oziroma vpliva na poslovanje ter verjetnosti nastanka ali udejanjenja tveganja. Glede na stopnjo 
ocenjenih vplivov in verjetnosti definiramo stopnjo tveganja, ki je osnova za določanje prioritet na 
področju upravljanja tveganj. 
 
Tveganja, katerim je Skupina Hit pri svojem delovanju izpostavljena, so v katalogu tveganj 
razdeljena na pet skupin: 

x strateška tveganja, 
x operativna tveganja, 
x poslovna tveganja, 
x finančna tveganja, 
x prodajno tržna tveganja. 
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Katalog tveganj zajema vsa pomembna tveganja na procesni ravni v družbi Hit d.d. 

Strateška tveganja

Operativna tveganja

Poslovna tveganja

Finančna tveganja

Prodajno tržna tveganja

 
 
V letu 2017 so družbe Skupine Hit največ pozornosti namenjale tveganjem, povezanim s še vedno 
negotovimi in zaostrenimi gospodarskimi okoliščinami, z vse močnejšo konkurenco ter posledično 
finančnim, poslovnim tveganjem in tveganjem plačilne sposobnosti. 
 
 
3.9.1 Strateška tveganja 

Strateška tveganja so povezana z uspešnim uresničevanjem strategije. Strateško tveganje je 
verjetnost oziroma možnost, da nek dogodek negativno ali pozitivno vpliva na sposobnost 
doseganja strateških ciljev in s tem posledično na vrednost družbe. 
 
Razvojna tveganja delimo na tveganja razvoja novih produktov in širitve ponudbe ter tveganja, 
povezana s skladnostjo novih tehnologij in produktov4 zaradi omejitev zakonodaje in podzakonskih 
aktov. Nadaljnji razvoj produkta je podvržen predvsem tveganju neustreznosti koncepta, ki ga ni 
možno obvladovati z internimi kontrolami. Pri razvoju ni zagotovila, da bo produkt za ciljno skupino 
gostov dovolj zanimiv in atraktiven. V Skupini Hit se tovrstna tveganja obvladujejo preko 
spremljanja navad in potreb gostov ter preko izvajanja tržnih analiz in spremljanja trendov panoge. 
Na področju zagotavljanja skladnosti novih tehnologij in produktov izhajajo tveganja iz naslova 
zagotavljanja tehničnih standardov igralnih naprav, ki nam jih narekuj zakonodaja in podzakonski 
akti. Tveganja zmanjšujemo z rednim sodelovanjem z ustreznimi institucijami, ki izvajajo nadzor 
iger na srečo v Sloveniji. Razvojna tveganja Skupine zaradi vzpostavljenih mehanizmov njihovega 
obvladovanja ocenjujemo kot zmerna, sprejeti ukrepi pa zagotavljajo zmerno verjetnost nastanka 
škode. 
 
Investicijska tveganja Skupine Hit, ki se nanašajo predvsem na tveganje nedoseganja učinkov 
načrtovanih investicij in tveganja neustrezne investicijske politike, uprava matične družbe 
korporacijsko obvladuje z vzpostavljenim učinkovitim sistemom priprave in izvedbe investicijskih 
projektov (podrobne analize, predštudije, študije), z ustreznim ekonomskim načrtovanjem z 
uporabo ciljnih investicijskih kriterijev ter nadziranjem učinkov izvedenih investicij. Predhodna 
presoja učinkov investicijskih vlaganj, ki jo izvedejo organi upravljanja in nadzora posamezne 
družbe v Skupini, je temelj za presojo investicijskih tveganj v odnosu do učinkov, ki so načrtovani z 
investicijo. Ocenjujemo, da je izpostavljenost tem tveganjem zmerna, ravno tako je zmerna 
verjetnost nastanka škode. 
 
Pred zakonodajnimi tveganji spremembe obstoječih zakonov in sprejemanja novih se Skupina 
Hit in posamezne družbe v Skupini varujejo z neprestanim aktivnim spremljanjem zakonodajnega 
okvira na posameznem področju dejavnosti, s spremljanjem in aktivnim sodelovanjem v fazi 
priprave sprememb posameznih obstoječih ali novih predpisov ter s pravočasnimi in učinkovitimi 
prilagoditvami zakonskim zahtevam, s pregledi poslovanja s strani zunanjih in notranjih revizorjev, 
s pravnimi svetovanji, z ustreznimi delovnimi in organizacijskimi navodili, z izobraževanji 
zaposlenih ... Izpostavljenost zakonodajnim tveganjem je zmerna, zmerna je tudi verjetnost 
nastanka škode. 
 
                                                 
4 Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti. 
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3.9.2 Operativna tveganja 

Operativno tveganje oziroma tveganje delovanja je tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim 
tveganjem zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov, drugega 
nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe, neustreznosti ali 
nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe, ali zunanjih 
dogodkov ali dejanj.  
 
Kadrovska tveganja zajemajo tveganja izgube ključnih kadrov ter s tem intelektualno 
dolgoročnega razvojnega in poslovodnega kapitala, tveganje starostne strukture zaposlenih, 
odsotnosti zaposlenih in pomanjkanja strokovno usposobljenih kadrov. V Skupini Hit se omenjena 
tveganja obvladuje z izvajanjem ukrepov s kadrovskega področja, z uresničevanjem izvajanja 
kompetenčnega modela nagrajevanja zaposlenih in z izvajanjem ukrepov s področja notranjih 
odnosov, z medsebojno usklajenostjo med vsemi socialnimi partnerji in upravo. Uprava matične 
družbe obvladuje tovrstna tveganja tudi s  spoštovanjem že podpisanih notranjih aktov in 
podjetniške kolektivne pogodbe s socialnimi partnerji, v primeru neusklajenosti posameznega 
ukrepa med upravo in sindikati pa s pogajanji in sestanki uprave s sindikati oz. njihovimi 
predstavniki. Kadrovska tveganja, povezana z morebitnimi motnjami v delovanju poslovnega 
procesa zaradi večje odsotnosti zaposlenih, Skupina, poleg z zakonsko obveznimi zavarovanji, 
obvladuje z zagotavljanjem rednih preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter varnega in 
zdravega delovnega okolja, pa tudi z organiziranjem tečajev o varstvu pri delu. Tveganja 
neustrezne komunikacije med zaposlenimi posamezne družbe v skupini se znižujejo s strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem vseh zaposlenih v družbi in s skrbjo za varno in zdravo delovno 
okolje slehernega zaposlenega v Skupini Hit. V matični družbi uprava z rednim obveščanjem 
zaposlenih preko notranjega komunikacijskega sistema s socialnimi partnerji (sindikati, svet 
delavcev, delavski direktor) vzdržuje ustrezni dialog. Uprave odvisnih družb, ki sestavljajo Skupino 
Hit, pa z neposrednim komuniciranjem z zaposlenimi in sindikati tvorijo odlično komunikacijsko 
orodje, ki pomembno znižuje kadrovska tveganja in veča pripadnost zaposlenih Skupini. Tveganja 
napak in zlorab zaposlenih družbe v Skupini obvladujejo z organizacijskimi in delovnimi navodili, z 
ustrezno politiko zaposlovanja in obravnavanjem zlorab ter z dobrim notranjim nadzorom. 
Izpostavljenost tveganjem napak in zlorab zaposlenih v Skupini Hit se ocenjuje kot zmerno, z 
izvajanjem primernih aktivnosti za obvladovanje teh tveganj pa je verjetnost nastanka škode 
majhna. Kadrovska tveganja v Skupini Hit ocenjujemo kot zmerna, sprejeti ukrepi pa zagotavljajo 
zmerno verjetnost nastanka škode. 
 
Projektna tveganja Skupina omejuje z ustrezno organizacijo projektnih aktivnosti, določanjem 
ustreznih formalnih postopkov za njihovo izvajanje, z določanjem in načrtovanjem projektnih ciljev 
ter z rednim nadzorom projektnih aktivnosti. Ocenjujemo, da je izpostavljenost tem tveganjem 
zmerna, ravno tako je zmerna verjetnost nastanka škode. 
 
Skupina obvladuje pravna tveganja, ki vključujejo pravilno interpelacijo zakonodaje, ustrezno 
pravno podporo v okviru procesov, preverjanje in preprečevanje škodljivih pogodb poslovnih 
partnerjev, z oddelkom pravne službe, s pregledi poslovanja s strani zunanjih in notranjih 
revizorjev, s pravnimi svetovanji in z ustreznimi delovnimi in organizacijskimi navodili. 
Izpostavljenost pravnim tveganjem je zmerna, zmerna je tudi verjetnost nastanka škode. 
 
Tveganja poslovnih procesov se obvladujejo s pomočjo organizacijskih in delovnih navodil, z 
vidika varovanja poslovnih skrivnosti in usklajenosti z aktivnimi poslovnimi procesi, se obvladujejo 
z izvajanjem notranjih kontrol internih revizorjev matične družbe in službe za organizacijo, ki 
presojajo usklajenost izvajanja procesov. Po potrebi se organizacijska in delovna navodila družb v 
skupini posodabljajo glede na predpise in glede na potrebe poslovnega prestrukturiranja družb v 
Skupini Hit. Prav tako matična družba v posameznih odvisnih družbah s pomočjo notranjih 
revizorjev in službe za organizacijo ter na osnovi ugotovitev zunanjih revizorjev presoja 
učinkovitost izvajanja organizacijskih in delovnih navodil s poslovnimi procesi, ki jih družbe v 
skupini izvajajo. Tveganja poslovnih procesov Skupina zaradi vzpostavljenih mehanizmov njihovega 
obvladovanja ocenjuje kot zmerna, sprejeti ukrepi pa zagotavljajo zmerno verjetnost nastanka 
škode. 
 
Tveganja informacijske tehnologije, v katera se uvrščajo tveganja, povezana z delovanjem 
ključne opreme, informacijskih sistemov, infrastrukture ter drugih sistemov, družbe v Skupini 
omejujejo z izvajanjem rednih preventivnih vzdrževalnih pregledov, z vzpostavljanjem sistemov za 
hitro odpravljanje napak, s strokovno usposobljenostjo zaposlenih, z uporabo enotnih 
informacijskih sistemov v vseh organizacijskih enotah, z vnaprej opredeljenimi ukrepi in postopki 
odpravljanja posameznih motenj in negativnih vplivov, z obvladovanjem sprememb dolgoročnega 
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razvoja in z vgrajenimi kakovostnimi varnostnimi sistemi, ki niso v veliki meri odvisni od zunanjih 
izvajalcev. Izpostavljenost temu tveganju je zmerna. 
 
Tveganja varovanja okolja Skupina Hit omejuje na načine, ki so podrobneje opisani v točki 2.2. 
 
 
3.9.3 Poslovna tveganja 

Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana z obvladovanjem procesov in ohranjanjem 
vrednosti premoženja zaradi zunanjih dejavnikov. 
 
Tveganja nabave se nanašajo na tveganja, povezana s procesi nabave. Povezana so z 
obvladovanjem nepričakovanih sprememb rokov dobave, cen ter kakovosti surovin, materialov in 
storitev. Tveganje pri dobaviteljih, pogodbeno tveganje ter tveganje blaga in storitev Skupina Hit in 
družbe v skupini obvladujejo z vzpostavljenimi dolgoročnimi partnerskimi odnosi s ključnimi 
dobavitelji, s pridobivanjem stroškovno najugodnejših nabavnih virov, s sistemom izbora 
dobaviteljev, z zahtevami o dodatnih zavarovanjih, z bančnimi garancijami za pravočasno in 
kakovostno izvedbo del, s skupnim razvojem izdelkov in procesov, s centralizirano nabavo… 
Ocenjujemo, da je izpostavljenost tem tveganjem nizka, ravno tako je majhna verjetnost nastanka 
škode. 
 
Produktna tveganja so povezana z nepravilnim delovanjem igral in neustreznostjo gostinskih in 
hotelskih kapacitet. Ta tveganja omejujemo s sistemi zagotavljanja kakovosti, nadzorom nad  
ustreznostjo delovanja in opredelitvijo predpisane kakovosti storitev v okviru delovnih navodil. V 
posameznih družbah Skupine Hit je za dejavnost gostinstva uveden sistem HACCP (angl. Hazard 
Analysis and Critical Control Point). Izpostavljenost produktnim tveganjem v Skupini Hit 
ocenjujemo kot zmerno, s primernim obvladovanjem je tudi možnost nastanka škode zmerna. 
 
Tveganje razmerij (s strankami, z delničarji, z državo) je tveganje izgube ugleda in podobe 
(image) družbe in Skupine Hit, ki izvira iz nezaupanja javnosti, kupcev in drugih deležnikov v 
pošteno delovanje družbe ter iz prepričanja o povezanosti družbe ali zaposlenih s kriminalom in 
raznimi oblikami zasvojenosti. Družbe in Skupina Hit se pred omenjenim tveganjem varuje s 
poslovanjem, skladnim z državno zakonodajo, predpisi in drugimi standardi, ki urejajo posamezna 
specifična področja poslovanja posamezne dejavnosti Skupine Hit. Družbe Skupine Hit se zavedajo 
pomembnosti tako ugleda blagovne znamke kot podobe (image) matične družbe in pomembnosti 
ugleda blagovnih znamk skupine kot celote v javnosti, zato tveganja dostopa do javnosti Skupina 
Hit upravlja družbeno odgovorno. Preko ustreznih služb tako posamezne družbe kot Skupina Hit 
redno in transparentno komunicirajo z javnostjo ter stalno skrbijo za ugled vseh družb Skupine Hit 
na vseh področjih delovanja. Na področju zasvojenosti od iger na srečo imata matična družba in 
Skupina Hit vzpostavljen sistem za učinkovito obvladovanje navedene problematike. 
Izpostavljenost temu tveganju je zmerna. 
 
Z namenom zmanjšanja tveganj izgube premoženja, ki bi lahko ogrozila delovanje Skupine Hit 
in družbam v skupini povzročila večjo materialno škodo oziroma ogrozila varnost zaposlenih in 
gostov, imajo vse družbe v skupini zavarovano premoženje pri zavarovalnicah. Tovrstno tveganje 
družbe Skupine Hit obvladuje z ustreznim vzdrževanjem. Požarna tveganja posamezne družbe 
obvladujejo z izvajanjem ukrepov, ki jih za to področje predvideva ustrezna zakonodaja. Požarna 
tveganja družbe obvladujejo z informiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih s 
področja varstva pred požarom ter ravnanja v primeru požara, poznavanja zasilnih izhodov in 
požarnega reda, z redno kontrolo, vzdrževanjem in preizkušanjem naprav za gašenje, naprav za 
odkrivanje in javljanje požara, z zagotavljanjem in vzdrževanjem prostih evakuacijskih poti, 
zasilnih izhodov ter z uporabo in vgrajevanjem sodobnih tehničnih ukrepov in protipožarnih 
materialov. Ocena je, da je tveganje izgube premoženja nizko, prav tako tudi verjetnost nastanka 
škode. 
 
Posamezne družbe v Skupini Hit, ki izvajajo igralniško dejavnost, se zaradi narave dejavnosti 
srečujejo s povečanim tveganjem zlorabe tretjih oseb, ki ga uspešno obvladujejo s posebej 
organizirano dejavnostjo varovanja (služba varnosti, videonadzor). Posebej pomemben je sistem 
videonadzora, ki omogoča odkrivanje nezakonitosti pri izvajanju iger na srečo. Tovrstno tveganje 
družb v Skupini ocenjujemo kot nizko, prav tako je verjetnost nastanka škode nizka. Skupina Hit in 
družbe v skupini sodeluje tudi z zunanjimi specializiranimi institucijami, ki izvajajo podrobne 
kontrole pri preprečevanju pranja denarja. Izpostavljenost posameznih družb v Skupini tveganju 
prejema ponarejenih bankovcev je minimalna, saj so ti primeri zavarovani z zavarovalno polico. 
Posebna pozornost se namenja varovanju lastnega premoženja ter premoženja gostov. Tveganje 
odtoka znanja in informacij Skupina Hit zmanjšuje z motivacijskim izvajanjem kompetenčnega 
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modela in z ustreznimi organizacijskimi ukrepi za uresničevanje posameznih destinacijskih in drugih 
poslovnih ciljev. 
 
Korporacijska tveganja, ki so povezana z upravljanjem odvisnih družb in Skupine Hit, uprava 
matične družbe obvladuje z nadziranjem in operativnim delovanjem preko nadzornih organov 
vodenja v odvisnih družbah in z notranjimi kontrolami. Učinkovitost izvajanja notranjih procesov 
upravljanja odvisnih družb in Skupine Hit uprava družbe presoja z doseganjem poslovnih in 
finančnih ciljev posamezne odvisne družbe in Skupine Hit kot celote. Z analiziranjem odmikov od 
zastavljenih planskih ciljev Skupine Hit in pojava verjetnosti za njihovo nedoseganje ter z 
ustreznimi poslovnimi, finančnimi in organizacijskimi ter pravnimi ukrepi skuša uprava zmanjšati 
njihov negativni vpliv na poslovanje družbe in Skupine Hit. Izpostavljenost tveganjem upravljanja 
odvisnih družb ocenjujemo kot zmerno, s primernim obvladovanjem je tudi možnost nastanka 
škode zmerna. 
 
Varnostna tveganja, v okviru katerih je vključeno tveganje fizičnega napada na zaposlene in 
goste, v družbi Hit in v nekaterih odvisnih družbah preprečujejo lastne službe varnosti. Družbe v 
skupini, ki nimajo lastne varnostne službe, imajo vzpostavljeno sodelovanje z ustreznimi 
inštitucijami. Izpostavljenost varnostnim tveganjem se ocenjuje kot zmerna, prav tako je tudi 
možnost nastanka škode zmerna. 
 
 
3.9.4 Finančna tveganja 

Glavni cilji upravljanja finančnih tveganj so doseganje stabilnosti poslovanja, povečanje finančnih 
prihodkov, zmanjšanje finančnih odhodkov ter ohranjanje oz. povečevanje vrednosti družbe. 
 
Cenovno tveganje je tveganje nastanka izgub zaradi spremembe valut ali finančnih instrumentov 
ali spremembe obrestnih mer ali inflacije. Valutno tveganje izhaja iz denarnih tokov, nominiranih v 
tuji valuti. Navedeno tveganje je minimalno, saj poslovanje Skupine Hit poteka v evrih, prav tako 
so vsa prejeta in dana posojila izražena v evrih. To tveganje v posameznih družbah Skupine Hit 
nima vpliva na poslovanje Skupine Hit in matične družbe, saj poslovanje družb poteka v evrih, 
poslovanje v odvisni družbi Hit Coloseum d.o.o. pa temelji na nespremenjenem fiksnem tečaju 
(razmerju) lokalne domicilne valute in evra. Tveganje spremembe obrestnih mer Skupine Hit je 
izrazito nizko, saj so le-te pri matični družbi določene na podlagi Krovne pogodbe o finančnem 
prestrukturiranju z bankami in temeljijo na ukrepih centralne evropske banke. K temu je 
pripomoglo tudi zmanjšanje zadolženosti v letih 2015-2017. Prav tako je tveganje spremembe 
obrestnih mer pri odvisni družbi Hit Alpinea nizko, saj temelji obrestna mera na Pogodbi o 
reprogramu finančnih obveznosti med družbo Hit Alpinea in bankami upnicami. Izpostavljenost 
inflacijskemu tveganju Skupina Hit obvladuje predvsem s trženjskimi prijemi in številnimi ukrepi za 
znižanje in racionalizacijo stroškov ter s stalno kontrolo nabavnih cen.  
 
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe. 
Kreditno tveganje v igralniški dejavnosti je nizko, saj se plačila sprejemajo predvsem v gotovini in s 
plačilnimi karticami. Minimalno tveganje lahko nastane le zaradi izdanih računov iz naslova 
gostinske in hotelske dejavnosti, ki so v zelo nizkem obsegu nepravočasno plačani s strani kupcev. 
Posojila dana odvisnim družbam so dodatno zavarovana (menice, zastava opreme, vpis hipoteke na 
nepremičnino). Minimalno kreditno tveganje nastopa pri družbi Hit Alpinea, ki pa ga obvladuje z 
načrtovano kreditno politiko prodaje in s stalnim spremljanjem obsega odprtih terjatev.  
 
Tveganje finančne nediscipline je zaradi dejavnosti Skupine Hit, katera v osrednjem poslovnem 
procesu (igralništvo) posluje pretežno z gotovino, zelo nizko. Za zavarovanje pred tveganjem 
neizpolnitve nedenarnih obveznosti, ki se nanaša na nepravočasno dobavo osnovne opreme, 
družbe Skupine Hit uporabljajo posebne pogodbene določbe v pogodbah, ki so sklenjene s 
posameznimi izvajalci oz. dobavitelji. 
 
Tveganje plačilne sposobnosti oziroma likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi 
kratkoročne plačilne nesposobnosti. Tveganje plačilne sposobnosti oziroma likvidnostno tveganje 
izhaja iz verjetnosti, da bodo imele družbe v določenem trenutku primanjkljaj likvidnih sredstev za 
financiranje tekočega poslovanja, kar bo imelo za posledico delno plačilo ali celo neplačilo zapadlih 
tekočih obveznosti. Tovrstnemu tveganju so posamezne družbe Skupine Hit različno izpostavljene5. 
Izpostavljenost tveganju plačilne sposobnosti družbe Skupine Hit zmanjšujejo s kratkoročnim 

                                                 
5 Pravila poslovno finančne stroke so: poslovno finančna načela in standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje 

ter druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovno finančni stroki. 
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načrtovanjem, spremljanjem in napovedovanjem kratkoročnih denarnih tokov ter z izvajanjem 
podpisane dolgoročne Krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju matične družbe z bankami in 
z izvajanjem podpisane dolgoročne Pogodbe o reprogramu finančnih obveznosti med odvisno 
družbo Hit Alpinea in bankami. Izvedeni ukrepi za doseganje kratkoročne in dolgoročne6 plačilne 
sposobnosti omogočajo družbam Skupine Hit še naprej uspešno izvajanje tako poslovnega kot 
produktnega prestrukturiranja posameznih družb v skupini. Uspešna odprodaja osnovnih sredstev 
in finančne naložbe matične družbe je utrdila dolgoročni7 finančni položaj Skupine Hit in izboljšala 
solventnost matične družbe. Izpostavljenost tveganju plačilne sposobnosti je zmerna.  
 
Pomembno vlogo pri obvladovanju tveganja spremembe vrednosti sredstev in oblikovanja 
rezervacij imajo notranja revizija, nadzorni svet in poslovodstvo družbe. Uprava8 matične družbe 
obvladuje tveganja spremembe tržne vrednosti sredstev in dolgov Skupine Hit s stalnim 
korporacijskim nadzorom, tako preko korporacijskega upravljanja odvisnih družb kot preko 
korporacijskega spremljanja in kontrole poslovanja odvisnih družb, s sodelovanjem in aktivnim 
delom uprave matične družbe v nadzornih svetih in upravnih odborih posameznih odvisnih družb. 
Izpostavljenost tveganju spremembe vrednosti sredstev in oblikovanja rezervacij je zmerna.  
 
 
3.9.5 Prodajno tržna tveganja 

Prodajno tržna tveganja so povezana s konkurenčnostjo pri prodaji storitev. Obsegajo tveganje 
ustrezne trženjske strategije, vplivov konkurenčnega okolja in kakovosti poprodajnih storitev. 
 
Prodajna tveganja so najbolj povezana s konkurenčnostjo posameznih družb v Skupini pri ponudbi 
igralniških, gostinskih ter ostalih spremljevalnih storitev. Z obvladovanjem tveganj 
konkurenčnosti Skupina Hit ohranja in povečuje svoje konkurenčne prednosti na primarnih in 
ciljnih trgih. Omenjena tveganja družbe v Skupini Hit obvladujejo z ustrezno trženjsko strategijo, z 
uvedbo kluba lojalnosti, z vpeljavo sistema sledenja igre igralcev, z uvajanjem filozofije upravljanja 
odnosov z gosti v vse poslovne procese, 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. Hitov celoten 
igralniško-turističen produkt, ki se kontinuirano izpopolnjuje in dograjuje, je usmerjen k stalnemu 
dvigu kakovosti storitev, k odličnosti izvajanja poslovnih procesov, k večanju pripadnosti obstoječih 
gostov ter k privabljanju novih. Skupina Hit ocenjuje, da je izpostavljenost tem tveganjem visoka, 
ravno tako je visoka verjetnost nastanka škode.  
 
Tveganja sprememb makroekonomskih razmer na ključnih trgih so povezana predvsem s 
političnimi tveganji v državah znotraj in izven Evropske unije, kjer poslujejo družbe Skupine Hit, ter 
s spremembami makroekonomskih pogojev poslovanja na posameznih ključnih trgih, kot sta Italija 
in Avstrija, Bosna in Hercegovina itd. Tveganje ekonomskih sprememb, ki je posledica politike, 
ekonomije in socialnega stanja določenega gospodarskega okolja, ter tveganje pri kupcih, pri 
katerem gre za tveganje spremembe zahtev kupcev podjetja, družbe Skupine Hit obvladujejo z 
razpršeno raznolikostjo poslovnih dejavnosti in trženjskih aktivnosti ter usmerjenostjo na različne 
ciljne trge. Izpostavljenost tem tveganjem je visoka, ravno tako je visoka verjetnost nastanka 
škode. 
 
Družba Hit prepoznava tveganja pri neučinkovitosti trženjskih aktivnosti, v zmanjševanju 
sredstev za reinvestiranje v goste, v neizvajanju že planiranih tržnih aktivnosti, v neustreznih 
bazah podatkov, neprilagojeni ponudbi storitev in neustrezni politiki prodajnih cen. Tovrstna 
tveganja Skupina Hit obvladuje z izdelavo ustreznih tržnih analiz in različnih strategij tržnih 
pristopov, z vzpostavitvijo enotnega marketinškega sistema analitičnega poročanja, izdelavo 
stroškovnih kalkulacij ter prilagajanjem cenovne politike. Izpostavljenost tveganjem glede 
neučinkovitosti trženjskih aktivnosti je zmerna. Tveganja nezadovoljstva gostov so povezana z 
neustrezno kakovostjo opravljenih storitev, neprimerno obravnavo gostov, izvajanjem poprodajnih 
aktivnosti in drugih negativnih zunanjih dejavnikov. Skupina Hit obvladuje omenjena tveganja z 
vzpostavitvijo procesa standardizacije, ki zajema jasno definiranje in dopolnitev standardov, 
                                                 
6 Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost pravne osebe v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapad le v tem obdobju. 

Dolgoročna plačilna sposobnost pa je trajna sposobnost pravne osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti. 

7 Dolgoročni viri financiranja pravne osebe so: kapital kot njegov lastni vir financiranja in tiste njegove obveznosti kot tuji  dolgoročni viri financiranja, ki so po 
svojih lastnostih in namenu v skladu s pravili poslovno finančne stroke primerne za kritje obveznosti iz poslovanja in izgub zaradi tveganj, ki jim je pravna 
oseba izpostavljena pri svojem poslovanju. 

8 Temeljne obveznosti so redno preverjanje ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in ali poslovodstvo družbe ravna v skladu s pravili in ali je 

družba kapitalsko ustrezna.  
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izobraževanje kadrov in treninge, implementacijo standardov, vzpostavitev permanentne kontrole, 
korekcij in izboljšav ter usposabljanje zaposlenih. Dvig kakovosti storitev temelji na povečanju 
prepoznavnosti lastne blagovne znamke ter promoviranju preko zaposlenih, gostov in poslovnih 
partnerjev, z namenom zasledovanja prepoznavnosti in ugleda Skupine Hit tudi na področju 
doseganja poslovne odličnosti. Ocena tveganja nezadovoljstva gostov je zmerna, prav tako tudi 
verjetnost nastanka škode. 
 
Tveganja odhoda ključnih gostov, tako individualnih kot porterskih igralniških gostov, Skupina 
Hit obvladuje z ustrezno politiko reinvestiranja in s prepoznavanjem želja ter pričakovanj 
posameznih ciljnih skupin. Na tem področju je matična družba v letu 2017 pristopila k projektu 
uvedbe Business inteligence (BI) orodja. Projekt predstavlja nadgradnjo sistema za spremljanje 
igre gostov in delovanja igralnih naprav ter pomemben razvojni korak v družbi in Skupini Hit. Cilji, 
ki se jih zasleduje, so boljše izkoriščanje in obvladovanje prodajnih priložnosti in s tem doseganje 
višje realizacije in maksimiziranje profitabilnosti po gostu. Izpostavljenost tveganjem odhoda 
ključnih gostov ocenjujemo kot zmerno, z ustreznim obvladovanjem je tudi možnost nastanka 
škode zmerna. 
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HIT, d. d., Nova Gorica 
 
 
Računovodsko poročilo, za leto končano 31.12.2017 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO 

4.1 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Računovodski del letnega poročila sestavljata dve vsebinsko zaokroženi poglavji. Prvo poglavje 
obsega računovodske izkaze s pojasnili družbe HIT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju družba HIT), 
drugo poglavje pa skupinske  izkaze s pojasnili Skupine HIT. V skladu s sklepom 28. seje skupščine 
delničarjev družbe HIT d.d. Nova Gorica z dne 30.05.2016 vodi družba poslovne  knjige, za obdobje 
najmanj 5 let, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju 
MSRP, kot jih je sprejela EU). Vsi izkazi za obravnavano poslovno leto so pripravljeni v skladu z 
MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija.  
 
Računovodski izkazi družbe HIT in Skupine HIT so sestavni del Letnega poročila 2017 in se 
nahajajo na sedežu družbe HIT.  
 
Letno poročilo je revidirala revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., ki je pripravila dve ločeni 
revizijski mnenji, ki sta vključeni vsako v svoje poglavje.  
 
Izjava o odgovornosti uprave, vključuje odgovornost tako za ločene računovodske izkaze družbe 
HIT kot skupinske izkaze Skupine HIT. 
 
 
4.2 IZJAVA POSLOVODSTVA 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le - ta predstavlja resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in Skupine HIT in izidov njenega poslovanja za leto 2017. 
 
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve in da računovodski izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe HIT in Skupine HIT za leto 2017. 
 
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe oziroma skupine  ter v skladu z 
veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. 
 
Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi pripravljeni skladno z MSRP, kot jih je sprejela EU, 
brez pridržkov pri njihovi uporabi. 
 
Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe HIT in Skupine HIT za leto končano na 
dan 31. decembra 2017 in pojasnila k računovodskim izkazom. 
 
Nova Gorica, april 2018 
 
 
     Janez Mlakar 
           predsednik uprave 
 
 
Marjan Zahar                     Tevž Korent 
član uprave                član uprave 
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4.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE HIT 

4.3.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA* 

(v tisoč  EUR) Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016   
preračunano*

Nekratkoročna sredstva
Nepremičnine, naprave in oprema 4.8.1 98.414 97.662
Neopredmetena sredstva in dobro ime 4.8.2 1.417 732
Naložbene nepremičnine 4.8.3 6.018 6.254
Finančne naložbe v odvisna podjetja 4.8.4 15.125 14.080
Druge finančne naložbe 4.8.5 105 38
Nekratkoročne poslovne terjatve 4.8.7 1 51
Terjatve za odloženi davek 4.7.3 1.128 1.180
Druga nekratkoročna sredstva 4.8.8 111 173
Nekratkoročna sredstva skupaj 122.319 120.170 
Kratkoročna sredstva
Zaloge 4.8.9 1.255 1.234
Finančne naložbe 4.8.10 14 225
Poslovne terjatve 4.8.11 2.174 2.590
Denar in denarni ustrezniki 4.8.12 20.664 17.630
Druga kratkoročna sredstva 4.8.13 353 401
Kratkoročna sredstva skupaj 24.460 22.080 
Sredstva skupaj 146.779 142.250  
 
 

(v tisoč EUR)
Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016   

preračunano*

Kapital
Osnovni kapital 4.8.14 28.328 28.328
Kapitalske rezerve 4.8.14 13.100 13.100
Druge rezerve iz dobička 4.8.14 7.756 4.840
Rezerve za pošteno vrednost 4.8.14 (1.474) (1.180)
Zadržani dobički 4.8.14 1.602 1.067
Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.8.14 2.916 1.896
Kapital skupaj 52.228 48.051 
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije 4.8.16 6.560 5.978
Finančne obveznosti 4.8.20 52.669 55.526
Odloženi prihodki 4.8.17 141 113
Poslovne obveznosti 4.8.18 259 445
Nekratkoročne obveznosti skupaj 59.629 62.062 
Kratkoročne obveznosti 
Finančne obveznosti 4.8.20 2.461 1.892
Poslovne obveznosti 4.8.19 27.709 25.347
Druge kratkoročne obveznosti 4.8.21 4.752 4.898
Kratkoročne obveznosti skupaj 34.922 32.137 
Obveznosti skupaj 94.551 94.199 
Kapital in obveznosti skupaj 146.779 142.250  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
 

                                                 
* Podatki za poslovno leto 2016 vsebujejo podatke družbe HIT d.d. in pripojene družbe Casino Kobarid d.d.                 
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4.3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA* 

(v tisoč EUR)

Prihodki od prodaje 4.6.1 134.138 125.472

Drugi poslovni prihodki 4.6.2 1.004 1.060

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala 4.6.3 (12.660) (11.509)

Stroški storitev 4.6.3 (28.790) (27.185)

Stroški dela 4.6.4 (53.001) (48.515)

Amortizacija, odpisi, slabitve 4.6.5 (13.634) (13.470)

Drugi poslovni odhodki 4.6.6 (20.690) (19.748)

Poslovni izid 6.367 6.105 

Finančni prihodki 4.6.7. 1.499 1.345

Finančni odhodki 4.6.7. (1.981) (3.945)

Finančni izid (482) (2.600)

Dobiček pred obdavčitvijo 5.885 3.505 

Odloženi davki 4.7 (52) (319)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 5.833 3.186 

Pojasnila 2017
2016 

preračunano *

 
 
 
 

4.3.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA* 

(v tisoč EUR)
Pojasnila 2017 2016 

preračunano*

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.833 3.186

Postavke, ki ne bodo nikoli prerazvrščene v izkaz poslovnega izida (294) (311)

Aktuarski izgube 4.8.14 (294) (229)

Odloženi davki od aktuarskih izgub - (82)

Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida - (4)
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja v povezavi s 
finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo - (5)
Vpliv odloženih davkov - 1

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj po obdavčitvi (294) (315)

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj 5.539 2.871  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Podatki za poslovno leto 2016 vsebujejo podatke družbe HIT d.d. in pripojene družbe Casino Kobarid d.d.                 
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4.3.4 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA* 

 

(v tisoč EUR)
Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

Zadržani 
dobički Kapital skupaj

Stanje 31.12.2016 28.328 12.843 4.840 (1.184) 1.067 1.896 47.790
Preračuni za nazaj 1

Učinek pripojitve odvisne družbe Casino Kobarid d.d. - 257 - 3 - - 260

Stanje 31.12.2016 preračunano* 28.328 13.100 4.840 (1.180) 1.067 1.896 48.050
1

Vnos čistega dobička - - - - - 5.833 5.833

Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja v 
pozavi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo

- - - - - - -

Vpliv odloženih davkov povezanih s finančnimi sredstvi 
razpoložljivimi za prodajo - - - - - - -

Aktuarski dobički/izgube - - - (294) - - (294)
Vpliv odloženih davkov povezanih z aktuarskimi 
dobički/izgubami - - - - - - -

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po davku)
- - - (294) - - (294)

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave - - 2.916 - - (2.916) -
Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni dobiček - - - - 1.896 (1.896) -
Nakup lastnih delnic - - - - - - -
Oblikovanje rezerv za lastne delnice - - - - - - -
Izplačilo dividend - - - - (1.358) - (1.358)
Prenos sorazmernega dela aktuarskih izgub - - - - (4) - (4)

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu, skupaj
- - 2.916 - 534 (4.812) (1.362)

Stanje 31.12.2017 28.328 13.100 7.756 (1.474) 1.602 2.916 52.228

Čisti poslovni 
izid 

poslovnega 
leta

 
 
 

(v tisoč EUR)
Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

Zadržani 
dobički

Kapital 
skupaj

Stanje 31.12.2015 28.328 12.843 2.944 (869) - 2.907 46.153
Preračuni za nazaj - - - - (3) - (3)

Stanje 31.12.2015  preračunano 28.328 12.843 2.944 (869) (3) 2.907 46.150

Vnos čistega dobička - - - - - 3.792 3.792

Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja 
v pozavi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo

- - - (5) - - (5)

Vpliv odloženih davkov povezanih s finančnimi sredstvi 
razpoložljivimi za prodajo - - - 1 - - 1

Aktuarski dobički/izgube - - - (229) - - (229)
Vpliv odloženih davkov povezanih z aktuarskimi 
dobički/izgubami - - - (82) - - (82)

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj (po 
davku)

- - - (315) - - (315)

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu
Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave - - 1.896 - - (1.896) -
Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni dobiček - - - - 1.070 (1.070) -
Izplačilo dividend - - - - - (1.837) (1.837)

Transakcije z lastniki, evidentirane v kapitalu, 
skupaj

- - 1.896 - 1.070 (4.803) (1.837)

Stanje 31.12.2016 28.328 12.843 4.840 (1.184) 1.067 1.896 47.790

Čisti 
poslovni 

izid 
poslovnega 

leta

 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 

                                                 
* Podatki za poslovno leto 2016 vsebujejo podatke družbe HIT d.d. in pripojene družbe Casino Kobarid d.d.                 
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4.3.5 IZKAZ DENARNIH TOKOV* 

 

(v tisoč EUR)
Pojasnila 2017 2016 

preračunano

A.  DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid 4.3.2 5.833 3.186
Prilagoditve za:
Amortizacijo neopredmetenih sredstev 4.6.5 212 171
Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme 4.6.5 12.817 12.289
Amortizacijo naložbenih nepremičnin 4.6.5 265 281
Oslabitev, odpis nepremičnin, naprav in opreme 4.6.5 4 280
Oslabitev naložbenih nepremičnin 4.6.5 - 297
Oslabitev neopredmetenih sredstev 4.6.5 - 114
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme 4.6.2 (387) (242)
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlencev 4.8.16 273 339
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje drugih rezervacij in odloženih prihodkov 4.8.17 (46) 20
Neto finančni (prihodki)/odhodki 4.6.7 287 2.438
Davke 4.7 52 319
Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davkov 19.310 19.492

Sprememba v:
Zalogah 4.8.9 (22) (178)

Poslovnih terjatvah do kupcev in drugih sredstvih 4.8.11 101 (73)

Poslovnih obveznostih do dobaviteljev in drugih obveznostih 4.8.18, 4.8.19 2.030 (3.125)
Denarna sredstva iz poslovanja 21.420 16.116

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 
Prejemki pri naložbenju 1.059 1.850
Prejete obresti 4.6.7 2 252
Prejete dividende in deleži v dobičku 4.6.7 646 1.208
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 4.6.2, 4.8.1 349 316
Prejemki od odtujitve (likvidacije/prodaje) odvisnih podjetij 4.6.7, 4.8.4 19 -
Prejemki iz drugega financiranja 4.6.7 40 3
Prejemki od zmanjšanja danih kratkoročnih posojil 4.8.10 3 6
Prejemki od zmanjšanja drugih kratkoročnih finančnih naložb 4.8.10 - 52
Prejemki od zmanjšanja drugih nekratkoročnih finančnih naložb 4.8.5 - 13
Izdatki pri naložbenju (13.552) (12.377)

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme 4.8.1 (13.108) (11.673)
Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev 4.8.2 (353) (177)
Izdatki za nakup odvisnih podjetji 4.8.4 (78) (500)
Izdatki za povečanje danih nekratkoročnih posojil odvisnim podjetjem (13) -
Izdatki za povečanje danih kratkoročnih posojil odvisnim podjetjem 4.8.10 - (27)
Denarna srestva iz naložbenja (12.493) (10.526)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 
Prejemki pri financiranju 4.500 6.075

Prejemki pri prejetih nekratkoročnih posojilih 4.8.20 4.500 5.672
Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih - 403
Izdatki pri financiranju (10.393) (11.452)

Izdatki za obresti od posojil 4.6.7 (1.248) (1.565)

Izdatki za izplačila dividend 4.8.14 (1.358) (1.837)

Izdatki za vračilo nekratkoročnih posojil 4.8.20 (7.350) (1.468)

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil 4.8.20 (168) (6.557)

Izdatki za vračilo drugih nekratkoročnih finančnih obveznosti 4.8.20 (269) (24)

Denarna sredstva iz financiranja (5.893) (5.377)

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 17.630 17.418

Finančni izid v obdobju 3.034 212

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 4.8.12 20.664 17.630  
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
 

                                                 
* Podatki za poslovno leto 2016 vsebujejo podatke družbe HIT d.d. in pripojene družbe Casino Kobarid d.d.                 
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4.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE HIT D.D. 

4.4.1 POROČAJOČA DRUŽBA 

Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica je obvladujoča družba Skupine HIT s 
sedežem  Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica, Slovenija, matična številka 5232058. 
 
Računovodski izkazi družbe HIT so sestavljeni za leto, ki se je končalo dne 31.12.2017. Glavna 
dejavnost družbe HIT je prirejanje posebnih iger na srečo. Družba HIT d.d. je obvladujoča družba 
skupine povezanih podjetij v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Srbiji. Družba sestavlja ločene in 
skupinske računovodske izkaze v skladu z MRS 27 in MSRP 10 ter slovensko zakonodajo. 
 

4.4.2 PODLAGE ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

4.4.2.1 Predpostavka delujočega podjetja 

 
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujočem podjetju, kar pomeni, da 
se sredstva pridobivajo in se obveznosti poravnavajo v pogojih normalnega poslovanja. 
Računovodski izkazi ne vsebujejo nobenih prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka 
delujočega podjetja ne bi veljala.   
 
Družba je v tekočem letu poslovala z dobičkom v višini 5.833 tisoč EUR. 
 
S podpisom aneksa št. 4  h Krovni pogodbi o finančnem prestrukturiranju v letu 2017 je družba z 
bankami upnicami dogovorila pomembne spremembe glede obrestnih pribitkov ter ostalih zavez 
družbe. Družba je v letu 2017 iz lastnih sredstev predčasno odplačala reprogramirana posojila v 
višini 5,3 mio EUR. 

4.4.2.2 Izjava o skladnosti 

 
Uprava družbe HIT je računovodske izkaze potrdila dne 03.04.2018. 
 
Računovodski izkazi družbe HIT so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde  (IASB), v skladu 
s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija ter v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah.  

4.4.2.3 Podlage za merjenje 

 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri finančnih 
inštrumentih, ki so na razpolago za prodajo in pri nekratkoročnih rezervacijah za jubilejne nagrade 
in odpravnine, pri katerih je upoštevana poštena vrednost. Za razkrivanje poštenih vrednosti 
naložbenih nepremičnin je družba pridobila cenitve pooblaščenih cenilcev nepremičnin. Metode, 
uporabljene pri merjenju poštenih vrednosti, so opisane v pojasnilih 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.16.  
 

4.4.2.4 Funkcijska in predstavitvena valuta 

 
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe HIT. Vse 
računovodske informacije, predstavljene v evrih, so zaokrožene na tisoč enot. Zaradi 
zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v seštevkih v preglednicah prihaja do nepomembnih  
odstopanj.  
 

4.4.2.5 Spremembe računovodskih usmeritev 

 
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V poslovnem letu 2017 
družba ni spreminjala računovodskih usmeritev.  
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4.4.2.6 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. Pomembna so tista sredstva, ki predstavljajo 1 % vseh sredstev na dan 
izkaza finančnega položaja. 
 
4.4.2.7 Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti 

 
Sredstva in obveznosti nominirane v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto - EUR 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 izkazu 
poslovnega izida med finančne prihodke oziroma finančne odhodke.  
 
4.4.2.8 Področja in območja prodaje 

 
Družba nima izdelanega posebnega spremljanja po odsekih. Pri predstavljanju gospodarskih 
kategorij v računovodskih izkazih družba upošteva področja prodaje. 
 
Področja prodaje so sestavni deli družbe, ki izdelujejo različne proizvode (skupine sorodnih 
proizvodov) oziroma opravljajo različne storitve (skupine sorodnih storitev), ki se prodajajo 
predvsem kupcem zunaj podjetja (skupine sorodnih proizvodov oziroma storitev). Pomembna 
področja prodaje družbe so: 
 

 dejavnost posebnih iger na srečo, 
 dejavnost gostinstva in hotelirstva, 
 ostale dejavnosti. 

 

4.4.2.9 Uporaba ocen in presoj 

 
Pri sestavi računovodskih izkazov za poslovno leto je, v skladu z MSRP, poslovodstvo podalo ocene, 
presoje in predpostavke, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev in obveznosti, prihodkov in 
odhodkov ter razkritja pogojnih predpostavk. Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in 
določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Družba ocene 
redno preverja. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju,  v katerem so bile ocene 
spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih 
obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 
 
Glavne ocene in predpostavke na dan izkaza finančnega položaja  so upoštevane pri naslednjih 
pojasnilih: 
 

 v pojasnilih 4.8.1 Nepremičnine, naprave in oprema, 4.8.2 Neopredmetena 
sredstva in 4.8.3 Naložbene nepremičnine 
Družba pri obračunu stroškov amortizacije upošteva ocenjeno dobo koristnosti 
amortizirljivih sredstev. Družba pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev predvsem 
upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje ter 
pričakovane zakonske in druge omejitve. Pri pomembnejših sredstvih družba preverja dobo 
koristnosti. 
 

 v pojasnilu 4.8.1  Nepremičnine, naprave in oprema 
Družba najmanj enkrat letno preverja ali obstajajo znaki, ki kažejo da bi bile denar 
ustvarjajoče enote – DUE oslabljene. Za DUE, kjer obstajajo znaki oslabljenosti, se poštena 
vrednost ugotavlja na podlagi cenitev pooblaščenih cenilcev vrednosti podjetij ali 
nepremičnin. Družba je ugotovila, da na dan 31.12.2017 ne obstajajo znaki oslabljenosti 
DUE in posledično ni bilo potrebe po njihovi slabitvi.  
 

 v pojasnilu  4.8.3  Naložbene nepremičnine 
Za naložbene nepremičnine družba, prav tako najmanj enkrat letno, preverja ali obstajajo 
znaki oslabljenosti naložbenih nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, kjer obstajajo 
znaki oslabljenosti, se poštena vrednost ugotavlja na podlagi cenitev pooblaščenih cenilcev 
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vrednosti nepremičnin. Na dan 31.12.2017 družba ugotavlja, da ne obstajajo znaki 
oslabljenosti  in posledično ni potrebe po slabitvi naložbenih nepremičnin. 
 
Za potrebe razkrivanja poštenih vrednosti pomembnih naložbenih nepremičnin je družba  
pridobila  cenitve  naložbenih nepremičnin pooblaščenega cenilca nepremičnin. 
 

 v pojasnilu  4.8.9  Zaloge 
V letu 2017 družba ni ugotavljala čiste iztržljive vrednosti zalog, saj ocenjuje, da je le ta 
višja od knjigovodske. 
 

 v pojasnilu  4.8.4 Finančne naložbe v odvisna podjetja 
Enako kot v prejšnjih pojasnilih družba najmanj enkrat letno preverja ali obstajajo znaki 
oslabljenosti naložb v kapital odvisnih podjetij. Za naložbe, kjer obstajajo znaki 
oslabljenosti, se poštena vrednost ugotavlja na osnovi interne cenitve ali cenitve 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. Na podlagi cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij je v obravnavanem poslovnem letu družba slabila naložbo v 
odvisno podjetje HIT Larix d.d., v višini 374 tisoč EUR (pojasnili 4.6.7 in 4.8.4). 
 

 v pojasnilu  4.8.11  Poslovne terjatve 
Na podlagi ocene poplačila dvomljivih in spornih terjatev do kupcev, za katere so bili 
sproženi pravdni postopki za izterjavo, družba oblikuje popravek vrednosti terjatev v višini 
100 %.  
Popravki vrednosti za druge terjatve se oblikujejo individualno, glede na oceno izterljivosti.  
 

 v pojasnilu  4.8.16 Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 
Knjigovodska vrednost rezervacij predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, ki bodo potrebni 
za poravnavo obvez v prihodnosti. V okviru obveznosti do zaposlenih je evidentirana 
sedanja vrednost odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad. Obveznosti so pripoznane na 
podlagi aktuarskega izračuna, ki temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času 
nastanka izračuna. Le te se lahko zaradi prihodnjih sprememb razlikujejo od dejanskih 
predpostavk, ki bodo takrat veljale. Uporabljene so predpostavke za določitev diskontne 
stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. 
 

 v pojasnilu 4.8.21  Druge kratkoročne obveznosti 
Na podlagi ocen možnih izidov vseh sodnih sporov, kjer je stopnja verjetnosti nad 50 %, da 
bo pri poravnavi obveze potreben odliv sredstev, družba oblikuje kratkoročne rezervacije. V 
letu 2017 je družba dodatno oblikovala za 7 tisoč EUR rezervacij za tožbe. 
 
Na podlagi ocene koriščenja pridobljenih ugodnosti v Privilege clubu družba oblikuje 
kratkoročne obveznosti v breme prihodkov. 
 

 v pojasnilu 4.7 Davki 
Družba oblikuje terjatve za odložene davke iz naslova oblikovanja  rezervacij za jubilejne 
nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb in davčne izgube. Družba 
pripoznava odložene terjatve za davek za neizrabljene davčne izgube in neizrabljene 
davčne dobropise ter slabitve finančnih naložb le v primeru, ko bo verjetno, da bo na 
razpolago obdavčljiv dobiček. 
 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po bilanci stanja z uporabo davčne 
stopnje, ki bo veljala v naslednjem obračunskem obdobju. Ob spremembi davčne stopnje v 
prihodnjih davčnih obdobjih se bodo ustrezno spremenile tudi terjatve in obveznosti iz 
naslova odloženih davkov. 
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4.4.3 POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 

4.4.3.1 Splošne računovodske usmeritve 

 
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja, kot jih je sprejela EU, Zakonom o gospodarskih družbah in usmeritvami s strani matične 
družbe za celotno Skupino HIT. Upoštevane so temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje 
nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja (delujoče podjetje) ter upoštevanja 
resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 
razumljivost, ustreznost, bistvenost, zanesljivost in primerljivost. Pri sestavi računovodskih izkazov 
je družba upoštevala MSRP, kot jih je sprejela EU,  ki so v veljavi na dan 31.12.2017.  

 

4.4.3.2 Neopredmetena sredstva 
 
Dobro ime 
Dobro ime, nastalo ob pripojitvi odvisnega podjetja ali posledica računovodskega vrednotenja 
prevzetega podjetja po pošteni vrednosti, je izkazano v okviru neopredmetenih sredstev. Naložba v 
dobro ime je presežek nabavne vrednosti prevzetega podjetja ali dela prevzetega podjetja nad 
določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za njegove dolgove in pogojne 
obveznosti. Izkazano je po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Dobro ime se prevrednotuje zaradi oslabitve.  
 
Ostala neopredmetena sredstva 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da 
bodo gospodarske koristi pritekale v podjetje in je njegovo nabavno vrednost zanesljivo mogoče 
izmeriti.  
 
Neopredmeteno sredstvo se na začetku izmeri o nabavni vrednosti. Nabavna vrednost v družbi 
ustvarjenega neopredmetenega sredstva vključuje vse neposredno pripisljive stroške, potrebne za 
ustvarjanje, proizvajanje in pripravo sredstva, da deluje tako kot je nameravalo poslovodstvo.  
 
Po začetnem pripoznanju se neopredmeteno sredstvo, katerega doba koristnosti je omejena, 
izkazuje po njegovi nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano 
izgubo zaradi oslabitve. 
 
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 EUR, se šteje kot strošek v 
obdobju, v katerem se pojavijo.  
 
Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njegove uporabe ne 
pričakuje nikakršne gospodarske koristi. 
 
Pomembno neopredmeteno sredstvo je tisto, katerega vrednost presega 20 % vrednosti vseh 
neopredmetenih sredstev, če znašajo sredstva vsaj 1 % vrednosti vseh sredstev na dan izkaza 
finančnega položaja.  
 
Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 
prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katerega se nanašajo. Vsi ostali stroški so 
v poslovnem letu pripoznani kot odhodki v poslovnem izidu, takoj ko pride do njih. 
 
Amortiziranje se prične, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za 
uporabo, to pomeni, ko je na kraju in v stanju, ki je potrebno, da deluje tako, kot je nameravalo 
poslovodstvo. 
 
Amortizacija, neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti, se obračunava po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev. 
Ocenjene dobe koristnosti neopredmetenih sredstev v obravnavanem in preteklem obdobju so bile 
naslednje: 

 
x premoženjske pravice in licence    5 let, 
x ostala neopredmetena sredstva      5 – 9 let. 
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Dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev se preverijo ob koncu vsakega 
poslovnega leta in se po potrebi spremenijo. Družba v letu 2017 ni spreminjala ocenjenih dob 
koristnosti neopredmetenih sredstev. 
 

4.4.3.3 Nepremičnine, naprave in oprema 
 
Nepremičnine, naprave in oprema so sredstva, ki jih ima družba v lasti ali finančnem najemu. 
Nabavna vrednost nepremičnin, naprav in opreme se pripozna kot sredstvo izključno, če je 
verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, pritekale v podjetje, ter  je 
nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
V računovodskih razvidih so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
 
Nabavna vrednost je sestavljena iz stroškov, ki jih je možno neposredno pripisati nabavi sredstev 
in sicer se sestoji iz: 
 

x nakupne cene, zmanjšane za popuste, 
x uvoznih in nevračljivih dajatev,  
x stroškov, ki jih je mogoče pripisati usposobitvi sredstva, 
x ocenjenih stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve, 
x stroškov preizkušanja delovanja. 

 
Družba v  nabavno vrednost nepremičnin, naprav in opreme v primerih, ko gre za pomembne 
skupine sredstev ter je nabavna vrednost novega sredstva velika in sredstvo nastaja daljše 
časovno obdobje,  všteva tudi  stroške povezane z izposojanjem finančnih sredstev, če jih je možno 
neposredno pripisati nakupu, gradnji ali izdelavi sredstva v pripravi in je za financiranje nakupa 
pridobila posojilo. Stroški izposojanja se usredstvijo le, če so pomembni za pošten prikaz 
računovodskih izkazov.  
 
Vlaganja v nepremičnine, naprave in opremo v tuji lasti se izkazujejo kot samostojno razpoznavne 
nepremičnine, naprave in oprema ali kot deli teh sredstev.  
 
Nabavljena programska oprema, ki pomembno prispeva k funkcionalnosti sredstev,  je usredstvena 
kot del te opreme. 
 
Drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od leta dni in katerega posamična nabavna 
vrednost po dobaviteljevem računu presega 100 evrov, družba uvršča med naprave in opremo. 
 
Deli nepremičnin, ki imajo različne dobe koristnosti, so obračunani kot posamezne skupine 
nepremičnin. 
 
Naprave in opremo, ki se ne uporablja trajno, čeprav je še uporabna, družba izkazuje po pošteni ali 
knjigovodski vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje in sicer po tisti, ki je manjša. 
 
Pomembno skupino predstavljajo nepremičnine, katerih sedanja vrednost presega 1 mio EUR. 
 
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta nepremičnina 
izmeri po njeni nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve  in se prerazporedi med naložbene nepremičnine.  
 
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z nepremičnino, napravami  in opremo, povečujejo njihovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njihove bodoče koristi. Stroški zamenjave nekega dela 
nepremičnin, naprav in opreme so pripoznani v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je 
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane s sredstvom prihajale v družbo in če je 
nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega 
dela se odpravi. Vsi ostali stroški so pripoznani kot odhodki v poslovnem izidu ob njihovem 
nastanku. 
 
Družba uporablja za merjenje nepremičnin, naprav in opreme  model nabavne vrednosti.  
 
Pripoznanje nepremičnin, naprav in opreme se odpravi, če se sredstvo odtuji ali se trajno ne 
uporablja več in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih gospodarskih koristi. Dobiček 
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ali izguba, ki nastane pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme se opredeli kot razlika med 
prihodki od odtujitve in njegovo knjigovodsko vrednostjo in se izkazuje med drugimi poslovnimi 
prihodki oziroma drugimi poslovnimi odhodki. 
 
Nepremičnine, naprave in oprema se začnejo amortizirati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, 
torej ko je sredstvo na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način, ki ga je 
poslovodstvo predvidelo. 
 
Vsako nepremičnino, napravo ali opremo družba  razporedi v amortizacijsko skupino glede na 
predvideno dobo koristnosti. Če gre za posebno sredstvo, ki odstopa od značilnosti skupine 
sredstev, ki ji sicer pripada, se določi ločeno dobo koristnosti takega sredstva.  
 
V primerih, kadar je nabavna vrednost sredstva pomembna, družba razporedi sredstvo po njegovih 
pomembnejših delih in posebej amortizira vsak tak del, v skladu z njegovo življenjsko dobo. 
Zemljišča  imajo praviloma neomejeno dobo koristnosti, zato jih ne amortizira.  Prav tako ne 
obračunava amortizacije pri opredmetenih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega 
značaja. 
 
Družba  preverja ob koncu vsakega poslovnega leta preostalo vrednost pomembnejših sredstev. 
 
Amortizirljivi znesek pri vseh nepremičninah, napravah in opremi je enak izvirni, revalorizirani 
oziroma oslabljeni nabavni vrednosti, zmanjšani za preostalo vrednost. Amortizacija se obračunava 
časovno enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti posameznega sredstva.  
 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 
 

 zgradbe in deli zgradb 10 - 33 let, 
 komunalna urejenost objektov 7 - 20 let, 
 igralni avtomati in druga igralniška oprema 3 - 4 leta, 
 vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti 5 - 20 let, 
 računalniška oprema 2 - 3 leta, 
 ostala oprema 2 - 13 let. 

 
Družba, pri pomembnih postavkah, to je zgradbah, enkrat letno preverja pričakovano dobo 
koristnosti in jo spremeni le, če presodi, da so razlogi za spremembo ocenjene pričakovane  dobe 
koristnosti utemeljeni. Družba v letu 2017 ni spreminjala amortizacijskih stopenj nepremičnin, 
naprav in opreme. 
 

4.4.3.4 Naložbene nepremičnine 

 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala 
vrednost nekratkoročne naložbe. Med naložbene nepremičnine družba uvršča tiste nepremičnine za 
katere poslovodstvo opredeli, da jih poseduje za zgolj zgoraj zapisan namen. Družba meri 
naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti.  
 
Naložbene nepremičnine so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek in nabrano izgubo zaradi slabitve. Družba v nabavno vrednost naložbenih nepremičnin, ki  
nastajajo daljše časovno obdobje (najmanj eno leto), všteva tudi stroške izposojanja, če jih je 
možno neposredno pripisati nakupu, gradnji ali izdelavi naložbeni nepremičnini v pripravi in je 
družba za ta namen najela namensko posojilo. 
 
Če se uporaba naložbene nepremičnine spremeni v tej meri, da zahteva prerazvrstitev med 
nepremičnine, naprave in opremo, se prenese po sedanji vrednosti. Naložbene nepremičnine po 
začetnem pripoznanju družba amortizira in slabi v primeru, če njihova knjigovodska vrednost 
presega nadomestljivo vrednost.  
 
Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi naložbenih nepremičnin, naprav in opreme se opredeli 
kot razlika med prihodki od odtujitve in njegovo knjigovodsko vrednostjo in se pripozna v 
poslovnem izidu. 
 
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti naložbene nepremičnine. 
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Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 
 

 gradbeni objekti    20 – 33 let. 
 
Zemljišča se ne amortizirajo. 
 
V letu 2017 družba ni spreminjala amortizacijskih stopenj naložbenih nepremičnin. 
 

4.4.3.5 Najeta sredstva 

 
Finančni najem 
Najemi, pri katerih družba prevzame vsa pomembna tveganja in koristi povezane z lastništvom 
sredstva, se obravnavajo kot finančni najemi. Nepremičnine, naprave in oprema, pridobljena na 
podlagi finančnega najema, so sestavni del tiste skupine sredstev, ki ji pripadajo. Po začetnem 
pripoznanju je najeto sredstvo izkazano po pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote 
najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. Najeta sredstva v obliki finančnega najema se amortizirajo ob 
upoštevanju trajanja najema ali dobe koristnosti, po tisti, ki je krajša. Zneski, ki jih družba dolguje, 
iz naslova finančnega najema, se vodijo kot obveznosti. 
 
Poslovni najem 
Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznavajo v izkazu finančnega 
položaja. Najemnine iz naslova poslovnega najema se pripozna kot strošek za najeta sredstva  
oziroma kot prihodek za sredstva dana v poslovni najem v izkazu poslovnega izida. 
 

4.4.3.6     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  družba uporablja metodo drsečih povprečnih nabavnih cen. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo 
vrednost.  
 
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala obremenjuje stroške materiala, zmanjšanje zalog blaga pa 
ustrezne poslovne odhodke. 
 

4.4.3.7      Finančni inštrumenti 

 
Neizpeljana finančna sredstva 
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, 
poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike ter dana posojila. 
Ob začetnem pripoznanju se razvrstijo v eno izmed naslednjih skupin: 
 

x finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
x finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
x posojila in terjatve,  
x za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

 
Družba pripozna na začetku posojila in terjatve, ter depozite na dan njihovega nastanka. Ostala 
finančna sredstva, vključno s sredstvi, ki jih družba meri po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,  
pripoznava na dan menjave oziroma, ko družba postane stranka v pogodbenih določilih 
inštrumenta. 
 
Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih 
tokov iz tega sredstva oziroma, ko družba prenese pravice iz tega sredstva na podlagi posla, s 
katerim se prenesejo vsa tveganja in koristi. Delež v prenesem finančnem sredstvu, ki ga družba 
ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost. 
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Finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
Družba finančno sredstvo razvrsti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, če ga ima v posesti 
za trgovanje ali če je določeno kot takšno po začetnem pripoznanju in sicer pod pogojem, da je 
družba zmožna voditi ta sredstva in tudi odločati o nakupih in prodajah teh sredstev na podlagi 
poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v poslovnem 
izidu ob njihovem nastanku. Izmerjena so po pošteni vrednosti, znesek spremembe poštene 
vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. Na vsak bilančni presečni dan družba izmeri vrednost 
finančnega inštrumenta po ceni na delujočem trgu. Dividende in natečene obresti povečujejo 
finančne prihodke. 
 
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti  v plačilo 
V to skupino družba  razporedi neizpeljane finančne inštrumente z določenimi ali določljivimi plačili 
in z določeno zapadlostjo v plačilo. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo se izmerijo po 
odplačni vrednosti, in sicer po metodi efektivnih obresti. Tečajne razlike in obresti se izkazujejo v 
izkazu poslovnega izida. 
 
Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne 
kotirajo na delujočem trgu. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva 
(zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna 
sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Posojila in terjatve so 
na začetku pripoznane po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem 
pripoznanju se posojila izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, 
zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. 
 
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena 
kot razpoložljiva za prodajo ali niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po 
pošteni vrednosti preko poslovnega izida.  
 
Vrednotena so po pošteni vrednosti z vsemi odvisnimi stroški. Sprememba poštene vrednosti se 
izkaže neposredno v vseobsegajočem donosu kot  rezerva za pošteno vrednost, ob prodaji  pa se 
realizirani dobički ali izgube izkažejo v poslovnem izidu. 
 
Pri odpravi pripoznanja za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se nabrani dobički in izgube, 
izkazani v drugem vseobsegajočem donosu obdobja, prenesejo v poslovni izid. 
 
Če poštene vrednosti finančnega sredstva ni možno zanesljivo izmeriti, se takšno finančno sredstvo  
meri po nabavni vrednosti. Dividende, deleži v dobičku in obresti povečujejo finančne prihodke. 
Med finančna sredstva razpoložljiva za prodajo uvrščamo naložbe v delnice in deleže v odvisna 
podjetja in se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. 
 
Denar in denarni ustrezniki 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki  obsegajo  denar  v blagajnah, v igralnih avtomatih, knjižni 
denar na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah ter denar na poti, ki se prenaša iz 
blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni instituciji, ter vloge na vpogled (depoziti)  z 
izvirno dospelostjo do treh mesecev. 
 
Neizpeljane finančne obveznosti 
Neizpeljane finančne obveznosti predstavljajo naložbe v izdane dolžniške vrednostne papirje, 
dobljena posojila ter poslovne in druge podrejene obveznosti ter dolgovi pri finančnem najemu. 

Družba na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje na dan njihovega nastanka. Vse 
ostale finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko družba postane 
pogodbena stranka v zvezi z inštrumentom. 
 
Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi izpolnjene, 
razveljavljene ali zastarane. 
 
Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih in druge obveznosti. 
Takšne finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške 
posla. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
pogodbenih obresti.  
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Glede na zapadlost jih razvršča med kratkoročne finančne obveznosti in nekratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). 
 

4.4.3.8 Naložbe v odvisna podjetja 
 
Odvisna podjetja so podjetja, ki jih obvladuje matična družba. Obvladovanje obstaja, ko ima 
matična družba možnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja za pridobivanje 
koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upošteva obstoj in učinek potencialnih 
glasovalnih pravic, ki jih je trenutno mogoče uveljavljati ali zamenjati.  
 
Nekratkoročne finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij, ki so vključene v skupinske 
računovodske izkaze, se vrednotijo po nabavni vrednosti. Udeležba v dobičku je pripoznana v 
poslovnem izidu matične družbe, ko je sprejet ustrezen sklep o delitvi dobička. 
 

4.4.3.9 Naložbe v pridružena podjetja 
 
Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima družba pomemben vpliv, ne odloča pa o njihovih finančnih 
in poslovnih usmeritvah. Šteje se, da pomemben vpliv obstaja, če je družba lastnica 20-50 
odstotkov glasovalnih pravic v drugi družbi. Naložbe v pridružena podjetja so pripoznana po 
nabavni vrednosti  zmanjšani  za nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
 

4.4.3.10   Kapital 

 
Celotni kapital družbe sestavljajo: 
 

x vpoklicani kapital, 
x kapitalske rezerve, 
x rezerve iz dobička, 
x rezerve nastale zaradi vrednotenja na  pošteno vrednost, 
x preneseni čisti poslovni izid in 
x čisti poslovni izid poslovnega leta. 

 
Vpoklicani osnovni kapital se izkazuje z nominalnimi zneski, ki izhajajo iz statuta družbe in so 
registrirani na sodišču. Pojavlja se kot delniški kapital, ki se razčlenjuje na tistega iz prednostnih 
delnic in tistega iz navadnih delnic.  
 
Po določbah 58. člena Zakona o igrah na srečo ZIS – UPB3 (Uradni list RS,št. 14/2011) je za 
poslovanje koncesionarja potreben osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 416 tisoč EUR, če ima 
koncesionar eno koncesijo. Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 416 tisoč EUR dodatnega 
kapitala.  
 
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. 
 
ZGD 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. Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo učinke vrednotenja za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev po pošteni vrednosti in aktuarske izgube, vezane na 
rezervacije za pozaposlitvene zaslužke zaposlencev (odpravnine). 
 
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let je zadržani čisti dobiček, ki še ni razporejen. 
 
Dividende 
Dividende se pripoznajo kot obveznosti v obdobju, v katerem so odobrene na skupščini. 
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4.4.3.11   Zaslužki zaposlenih 
 
Kratkoročni zaslužki zaposlenih 
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 
odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. 
Obveznosti so izkazane tudi v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki programa delitve dobička 
na podlagi pravne ali posredne obveze za takšna plačila zaradi preteklega opravljenega dela 
zaposlenih in je obveznost mogoče izmeriti. 
 
Družba pripoznava kratkoročne obveznosti do zaposlencev iz naslova neizkoriščenega letnega 
dopusta in viškov ur. 
 
Rezervacije za pozaposlitvene zaslužke in druge nekratkoročne zaslužke zaposlenih 
Družba oblikuje rezervacije, v skladu z zakonskimi predpisi in podjetniško kolektivno pogodbo 
(PKP), za obveznosti do zaposlencev iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.  
Rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine  ob upokojitvi in jubilejnih 
nagrad, diskontiranih na dan izkaza finančnega položaja družbe na podlagi aktuarskega izračuna. 
Aktuarski izračun se opravi  za vsakega posameznega zaposlenega tako, da se upošteva strošek 
odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi, v skladu s PKP, ter strošek vseh 
pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo v družbi do upokojitve. Pri aktuarskem 
izračunu se upoštevajo zakonska določila glede upokojevanja, pričakovana kratkoročna in 
dolgoročna stopnja rasti plač v družbi, ocenjeno gibanje zaposlenosti in ustrezna diskontna stopnja. 
 
Stanje rezervacij družba preverja vsako leto, na podlagi aktuarskega izračuna, ki ga pripravi 
pooblaščeni aktuar. 
 
Spremembe v rezervacijah za odpravnine in jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida, razen za aktuarske dobičke in izgube pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi, ki se 
pripoznajo v vseobsegajočem donosu v okviru kapitala. 
 

4.4.3.12   Rezervacije  

 
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklih dogodkov pravne ali posredne obveze, ki 
jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri njihovi poravnavi potreben odtok 
dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške 
(odhodke), za katerih kritje so bile oblikovane.  
 

4.4.3.13   Druge kratkoročne obveznosti 

 
Družba izkazuje med drugimi kratkoročnimi obveznostmi rezervacije za tožbe, povezane z 
domnevnimi različnimi kršitvami. Vsako leto preveri upravičenost rezervacij glede na stanje spora 
in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora. Višina rezervacij se določi glede na znano višino 
škodnega zahtevka ali glede na ocenjeno možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan.      
  

4.4.3.14   Nekratkoročno razmejeni prihodki 

 
Za brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave in opremo družba pripoznava nekratkoročno 
razmejene prihodke, ki se sorazmerno z obračunano amortizacijo prenašajo med prihodke. 
 

4.4.3.15   Davek od dobička 

 
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek.  
 
Davek od dobička je izkazan v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša 
na postavke, ki so izkazane neposredno v kapitalu. Odmerjeni davek je davek, za katerega se 
pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička po davčnih stopnjah veljavnih na datum 
poročanja.  
 



  Letno poročilo 2017 
 

65 

Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko  in davčno vrednostjo 
sredstev.  
 
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. 

Terjatve za odloženi davek se izkažejo kot nekratkoročne terjatve. 
 
Obveznost za odloženi davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, za katere se pričakuje, 
da jih bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik.   
 
Družba ne pripoznava terjatev in obveznosti za odloženi davek, če so zneski terjatev in obveznosti 
za odloženi davek posamič nepomembni, manjši od 0,2 % vseh sredstev družbe. 
 

4.4.3.16   Osnovni čisti dobiček na delnico 

 
Družba pri  delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki je enaka popravljenemu čistemu 
dobičku na delnico, saj družba nima potencialnih popravljalnih delnic. Osnovni dobiček na delnico je 
izračunan tako, da se čisti dobiček lastnikov deli s tehtanim povprečnim številom  delnic, pri čemer 
se izključijo  delnice, ki jih ima v lasti družba.   
 

4.4.3.17   Primerjalne informacije 

 
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo tekočega leta in so za pretekla obdobja  
prilagojene. 
 

4.4.3.18   Prihodki  

 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki se 
pripoznavajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila. 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. Prihodki iz prirejanja iger na srečo ustrezajo opredelitvi dobička v 
skladu z MRS 39 Finančni inštrumenti:«pripoznanje in merjenje«, vendar se zaradi narave 
dejavnosti v računovodskih izkazih izkazujejo kot poslovni prihodki. Za stroške koriščenih ugodnosti 
v okviru kluba zvestobe družba zmanjšuje čiste prihodke v skladu z OPMSRP 13. Imetnikom kartice 
Privilege cluba družba omogoča določene ugodnosti, ki izhajajo iz nabranih točk in compov iz 
naslova igranosti. Glede na to, da lahko igralci del pridobljenih ugodnosti koristijo tudi v naslednjih 
letih, družba v skladu z OPMSRP 13 izkazuje le-te kot druge kratkoročne obveznosti za nagradne 
dobropise do višine ocenjenega deleža vnovčljivosti  kot odbitno postavko prihodkov. 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 družbe, 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 izplačilu pri posameznih vrstah iger s progresivnimi dobitki, začasno odložijo.  
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Čisti prihodki od opravljenih drugih storitev in od prodaje blaga in materiala so prodajne vrednosti 
prodanih storitev, trgovskega blaga in materiala, navedene na računih in drugih listinah, zmanjšane 
za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje, a tudi za vrednosti vrnjenih količin.  
 
Prihodki od najemnin naložbenih nepremičnin so pripoznani med prihodki enakomerno v času 
trajanja najema. 
 
Drugi poslovni prihodki se pojavljajo predvsem ob odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev, zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave 
njihove slabitve ter odpisov poslovnih dolgov. 
 
Finančne prihodke predstavljajo finančni prihodki iz deležev,  danih posojil in  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 izkaza finančnega položaja zaradi preračuna 
finančne naložbe zaradi spremembe tečaja tuje valute. 
 

4.4.3.19   Odhodki 

 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, in sicer stroški zaščitnih sredstev, 
drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega leta dni, energentov, pisarniškega 
materiala, strokovne literature in ostalega materiala.  
 
Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, in sicer storitev za vzdrževanje računalniških 
programov, zgradb in opreme, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega 
prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih 
potovanj in podobnih storitev.  
 
Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim prenašanjem 
vrednosti amortizirljivih neopredmetenih sredstev ter nepremičnin, naprav in opreme. Prav tako so 
med odpisi vrednosti izkazani odhodki zaradi slabitev in odpisov neopredmetenih sredstev in 
nepremičnin, naprav in opreme ter oslabitve oz. odpisi poslovnih terjatev. 
 
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane: 

   plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku; 
   nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi 

pripadajo zaposlencem za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem znesku, ki bremeni 
podjetje; 

   dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plačani ali njim povrnjeni 
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem; 

   odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju, ter  
   dajatve, ki se dodatno obračunavajo od zgoraj omenjenih postavk in ki bremenijo 

izplačevalca. 
 
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z oblikovanjem rezervacij, donacijami in drugimi 
dajatvami, med katerimi so največja postavka plačila koncesijskih dajatev. V skladu z določbami 
Zakona 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 sedem koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnicah. Vlada Republike Slovenije s sklepom podaljšuje koncesijske pogodbe vsakih pet let. 
Igralnice Casino Park, Nova Gorica, Casino Perla, Nova Gorica, Casino Korona, Kranjska Gora in 
Casino Fontana, Rogaška Slatina imajo sklenjene koncesijske pogodbe do 30.09.2019, igralnica 
Drive In do 06.12.2020 ter igralnica Casino Mond do 30.10.2020.  
 
Družbi Hit d.d. je bila v letu 2017 dodeljena nova koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo v 
Igralnici Kobarid, na naslovu Staro selo 60A, 5222 Kobarid, ki je začela veljati z dnem vpisa 
pripojitve gospodarske družbe Casino Kobarid d.d. k matični družbi HIT d.d. in velja do 01.06.2022.  
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Za dodeljene koncesije mora družba, kot koncesionar, obračunavati in plačevati predpisano 
koncesijsko dajatev, podrobneje predpisano v Zakonu o davku od iger na srečo 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 letih 2004-2017 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 pa po progresivni lestvici.  
 
Med drugimi poslovnimi odhodki družba izkazuje izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev, 
nepremičnin, naprav in opreme. 
 
Finančni odhodki obsegajo obresti in druge odhodke povezane z zagotavljanjem finančnih sredstev. 
Odhodki za obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku v višini dogovorjene obrestne mere. 
 

4.4.3.20   Razkritje postavk v izkazu denarnih tokov 

 
Družba sestavlja izkaz denarnih tokov na podlagi podatkov izkaza finančnega položaja na dan 
31.12.2017 in na dan 31.12.2016 ter izkaza poslovnega izida 2017, kjer so denarni tokovi pri 
poslovanju prikazani kot prebitek prejemkov oziroma izdatkov in sprememb čistih obratnih sredstev 
postavk v izkazu finančnega položaja. V izkazu denarnih tokov družba izkazuje prejeta revolving 
posojila po neto principu.   
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4.4.4 UPORABA NOVIH IN PRENOVLJENIH MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH 
STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 
poročevalskem obdobju 
 
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova 
pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU: 
 
x Spremembe MRS 7 'Izkaz denarnih tokov' – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 6. 

novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje), 
 
Nov standard na dan prve uporabe ne vpliva pomembno na računovodske izkaze družbe. 

 
x Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' – Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz 

naslova nerealiziranih izgub, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki 
se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje). 
 

Nov standard na dan prve uporabe ne vpliva na računovodske izkaze družbe, saj le-ta že meri 
prihodnje obdavčljive dobičke na način, kot ga zahteva dopolnilo. 
 
Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, 
vendar še niso v veljavi 

 
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili že izdani, vendar še niso stopili v veljavo 
naslednji novi standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU: 
 
x MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), 
 

Na osnovi analize sprememb standarda in finančnih inštrumentov, ki jih družba poseduje ter 
rednega presojanja vrednosti finančnih inštrumentov kot tudi zaradi narave dejavnosti, ki jo družba 
izvaja, je vpliv standarda na dan prve uporabe na njene računovodske izkaze minimalen. 

 
x MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka veljavnosti 

MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2018 ali pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' – Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz 
pogodb s kupci, ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2018 ali pozneje). 
 

Na osnovi analize sprememb standarda ter dosledne uporabe določil dosedanjih standardov glede 
pripoznavanja prihodkov (pogodbe eksplicitno navajajo blago in storitve, izvršitvene obveze se 
izpolnijo v določenem trenutku, variabilnih in nedenarnih nadomestil ni, idr.) ter zaradi narave 
dejavnosti, ki jo družba izvaja, je vpliv standarda MSRP 15 na dan prve uporabe na njene 
računovodske izkaze minimalen. 

 
x MSRP 16 'Najemi', ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2019 ali kasneje), 

Družba predvideva, da bo standard na dan prve uporabe  vplival na njene računovodske izkaze, saj 
mora v izkazu finančnega položaja pripoznati sredstva in obveznosti, ki izhajajo iz poslovnih 
najemov, v katerih je družba najemnik.  

x Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' – Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti 
skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 2017 (veljajo za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9 Finančni 
instrumenti), 

Družba kot ponudnik zavarovanj je uporabila izvzetje sprejema MSRP 9 in posledično ne predvideva 
pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze. 
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Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU 
še ni sprejela 
 
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel 
Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov, 
sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil, ki na dan 31.12.2017 (spodaj navedeni datumi 
začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:  

 
x MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela 
postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne 
verzije, 
 

x MSRP 17 'Zavarovalne pogodbe' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali 
pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic' – Razvrščanje in merjenje plačilnih 
transakcij na podlagi delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali 
pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 9 'Finančni instrumenti' – Elementi predplačila z negativnim 
nadomestilom (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v 
pridružena podjetja in skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem 
in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum 
pričetka veljavnosti odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta  v zvezi s 
kapitalsko metodo), 
 

x Spremembe MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' – Dolgoročni 
deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2019 ali pozneje), 
 

x Spremembe MRS 40 'Naložbene nepremičnine' – Prenos naložbenih nepremičnin  (veljajo 
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), 
 

x Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2014-2016)', ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem za namenom  
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa veljajo za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018). 
 

x Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)', ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z 
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2019 ali pozneje), 
 

x OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti' (velja za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). 
 

x OPMSRP 23 'Negotovost pri obravnavi davka iz dobička' (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje). 
 

Družba ocenjuje, da uvedba teh novih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela  
ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.  

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, 
katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. 
 



  Letno poročilo 2017 
 

70 

4.4.5 OSLABITEV SREDSTEV 

OSLABITEV NEFINANČNIH SREDSTEV 
 
Neopredmetena sredstva 
V skladu z MRS 36 družba vsako leto na dan poročanja preizkusi ali so neopredmetena sredstva z 
nedoločeno dobo koristnosti oslabljena tako, da primerja njihovo nadomestljivo vrednost s  
knjigovodsko vrednostjo. 
 
Na presečni bilančni dan družba preverja znake oslabljenosti za vsa pomembna neopredmetena 
sredstva s končno dobo koristnosti. Družba zaradi oslabitve prevrednotuje neopredmetena sredstva 
takoj, ko je oslabitev ugotovljena in ko knjigovodska vrednost sredstva pomembno presega 
nadomestljivo.   
  
Nepremičnine, naprave in oprema 
Na presečni bilančni dan družba preverja sedanjo vrednost  pomembnih nepremičnin, naprav in 
opreme. Družba zaradi oslabitve prevrednotuje nepremičnine, naprave in opremo  praviloma takoj, 
ko je slabitev ugotovljena in ko knjigovodska vrednost pomembno presega nadomestljivo. Kot 
nadomestljiva vrednost se upošteva poštena vrednost zmanjšana za stroške  prodaje ali vrednost 
pri uporabi, in sicer tista, ki je večja.   
  
Družba ugotavlja nadomestljivo vrednost  za denar ustvarjajoče enote (DUE) na podlagi interne 
cenitve ali cenitev pooblaščenih cenilcev vrednosti. V obdobju med cenitvami družba sama preverja 
nadomestljivo vrednost sredstev. Najprej ugotavlja ali obstajajo znaki oslabitve.   
 
Naložbene nepremičnine 
Velja enako kot pri nepremičninah, napravah in opremi. 
 
Zaloge 
Najmanj na koncu poslovnega leta družba preveri, ali se zaloge zaradi oslabitve prevrednotujejo. 
Morebitne oslabitve se preverjajo in evidentirajo po posameznih vrstah materiala in trgovskega 
blaga. Zaloge  se zaradi  oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto 
iztržljivo vrednost. 
 
OSLABITEV FINANČNIH SREDSTEV 
 
Neizpeljana finančna sredstva 
Za vsako pomembno finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,  
družba na datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidna oslabitev 
sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo nepristranski dokazi  našteti 
v usmeritvah družbe, iz katerih je razvidno, da je po začetnem pripoznanju sredstva zaradi enega 
ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega 
sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 
 
Posojila 
Družba spremlja dinamiko vračanja pri pomembnih posojilih in v primeru zamud pristopi k preverbi 
znakov za ugotavljanje slabitve. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je pri posojilih nastala izguba 
zaradi oslabitve, se njen znesek izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo finančnega 
sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so razobresteni 
(diskontirani) po izvirni efektivni obrestni meri finančnega sredstva. Izguba zaradi oslabitve se 
pripozna v poslovnem izidu kot finančni odhodek. 
 
Če se v naslednjem obdobju velikost izgube zaradi oslabitve zmanjša in če je mogoče zmanjšanje 
nepristransko povezati z dogodkom po pripoznanju oslabitve, je treba že prej pripoznano izgubo 
zaradi oslabitve razveljaviti. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve se pripozna v poslovnem izidu do 
višine, dokler knjigovodska vrednost finančnega sredstva ne presega njegove odplačne vrednosti 
na dan odprave. 
 
Terjatve 
Za sporne in dvomljive terjatve, za katere so bili sproženi pravdni postopki za izterjavo, družba 
oblikuje 100 % popravek vrednosti terjatev. Pri ostalih poslovnih terjatvah družba posamično 
preverja znake oslabljenosti. V primerih, kjer obstajajo nepristranski dokazi o oslabljenosti terjatve 
se izguba zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo terjatve in sedanjo 
vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov. 
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4.4.6 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI 

V zvezi z izkazovanjem in razkrivanjem finančnih instrumentov je potrebna predstavitev njihove 
poštene vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati sredstvo ali zamenjati 
obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.  
 
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednja hierarhija: 
 

1. raven – sredstva po tržni ceni; 
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena 
    neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov; 
3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov. 

 
Tržne cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih instrumentov. V 
kolikor finančni instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg ocenjuje kot nedelujoč, 
se uporabi vhodne podatke druge ali tretje ravni za ocenitev poštene vrednosti finančnega 
instrumenta. 
 
Za potrebe poročanja družba določa poštene vrednosti določenih sredstev po metodah, ki so 
pojasnjene v nadaljevanju. 

4.4.6.1 Naložbene nepremičnine 
Poštena vrednost naložbenih nepremičnin temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, 
po kateri bi se lahko nepremičnine na dan cenitve zamenjalo v premišljenem poslu med voljnimi 
strankami.  

4.4.6.2 Naložbe v lastniške vrednostne papirje 
Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev se določa z uporabo kotiranih cen na delujočem trgu ob koncu 
poročevalskega obdobja. V kolikor le ta ni na voljo se njegova vrednost določi z uporabo ene izmed 
metod vrednotenja. Možne metode vrednotenja so metode mnogokratnikov in metoda diskontiranih 
bodočih čistih denarnih tokov, pri čemer se uporabi pričakovane bodoče denarne tokove in tržno 
diskontno stopnjo.  

4.4.6.3 Naložbe v odvisna podjetja 
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko 
naložba na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim 
prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno. Družba 
ugotavlja pošteno vrednost naložb v odvisna podjetja na podlagi interne cenitve ali cenitev 
pooblaščenih cenilcev vrednosti podjetij.   

4.4.6.4 Poslovne in druge terjatve 
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov. Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane 
slabitve na pošteno vrednost. 

4.4.6.5 Neizvedene finančne obveznosti 
Poštena vrednost  se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil 
glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri na datum poročanja. 
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4.5   VPLIV PRIPOJITVE DRUŽBE CASINO KOBARID D.D.  

Analiza učinkov pripojitve odvisnega podjetja Casino Kobarid d.d. k matični družbi je pokazala, da 
bi se s pripojitvijo družbe doseglo pomembne pozitivne učinke v optimizaciji procesov trženja in 
ponudbi novih produktov v igralnici Aurora, v Kobaridu. Prav tako bi bila dana večja možnost 
intenzivnega posodabljanja igral v okviru boljših investicijskih možnosti v matični družbi. V skladu s 
5. odstavkom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah je bila izvršena poenostavljena pripojitev. 
Pripojitev družbe Casino Kobarid d.d. je bila vpisana v sodni register dne 15.06.2017, obračunski 
datum pripojitve je bil 31.12.2016 (pojasnilo 1.7.1). Po stanju na dan obračuna pripojitve so bila v 
poslovne knjige družbe HIT d.d. vnesena vsa prevzeta sredstva in obveznosti Casino Kobarid d.d. 
po knjigovodskih vrednostih ter izločene medsebojne terjatve in obveznosti. Izločila se je tudi 
finančna naložba HIT d.d. v Casino Kobarid d.d. v višini 2.422 tisoč EUR in kapital družbe Casino 
Kobarid d.d., v višini 2.679 tisoč EUR, razlika v višini 257 tisoč EUR je bila pripoznana med 
kapitalskimi rezervami (pojasnili 4.8.4 in 4.8.14).  
 
 
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  
 

(v tisoč  EUR)

Skupaj 
31.12.2016

Učinek 
pripojitve Izločitve

Casino 
Kobarid d.d. 
31.12.2016

HIT d.d. 
31.12.2016

Nekratkoročna sredstva
Nepremičnine, naprave in oprema 97.662 - - 2.806 94.856
Neopredmetena sredstva in dobro ime 732 - - 9 723
Naložbene nepremičnine 6.254 - - - 6.254
Finančne naložbe v odvisna podjetja 14.080 - (2.422) - 16.502
Druge finančne naložbe 38 - - - 38
Nekratkoročne poslovne terjatve 51 - - - 51
Terjatve za odloženi davek 1.180 - - 9 1.171
Druga nekratkoročna sredstva 173 - - - 173
Nekratkoročna sredstva skupaj 120.170 - (2.422) 2.824 119.768 
Kratkoročna sredstva
Zaloge 1.234 - - 20 1.214
Finančne naložbe 225 - - - 225
Poslovne terjatve 2.590 - (25) 12 2.603
Denar in denarni ustrezniki 17.630 - - 502 17.128
Druga kratkoročna sredstva 401 - - 48 353
Kratkoročna sredstva skupaj 22.080 - (25) 582 21.523 
Sredstva skupaj 142.250 - (2.447) 3.406 141.291  
 

(v tisoč EUR)

Skupaj 
31.12.2016

Učinek 
pripojitve Izločitve

Casino 
Kobarid d.d. 
31.12.2016

HIT d.d. 
31.12.2016

Kapital
Osnovni kapital 28.328 - (4.587) 4.587 28.328
Kapitalske rezerve 13.100 257 - - 12.843
Druge rezerve iz dobička 4.840 - - - 4.840
Rezerve za pošteno vrednost (1.180) - - 4 (1.184)
Zadržani dobički 1.067 - 1.301 (1.301) 1.067
Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.896 - 607 (607) 1.896
Kapital skupaj 48.051 257 (2.679) 2.683 47.790 
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije 5.978 - - 93 5.885
Finančne obveznosti 55.526 - - - 55.526
Odloženi prihodki 113 - - 13 100
Poslovne obveznosti 445 - - 27 418
Nekratkoročne obveznosti skupaj 62.062 133 61.929 
Kratkoročne obveznosti 
Finančne obveznosti 1.892 - - 168 1.724
Poslovne obveznosti 25.347 - (25) 395 24.977
Druge kratkoročne obveznosti 4.898 - - 27 4.871
Kratkoročne obveznosti skupaj 32.137 0 (25) 590 31.572 
Obveznosti skupaj 94.199 (25) 723 93.501 
Kapital in obveznosti skupaj 142.250 257 (2.704) 3.406 141.291  
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Na podlagi 53. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb je družba HIT d.d. priglasila 
upravičenja prevzemne družbe iz naslova pripojitve. Na obračunski dan pripojitve je imela 
prenosna družba oblikovane rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi 92  
tisoč EUR, nepokrito davčno izgubo v višini 2.988 tisoč EUR in 447 tisoč EUR neizkoriščenih olajšav 
za investiranje. 
 
 

 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
 

(v tisoč EUR)
Prihodki od prodaje 125.472 (110) 2.857 122.725

Drugi poslovni prihodki 1.060 - 20 1.040

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala (11.509) - (312) (11.197)

Stroški storitev (27.185) 110 (1.163) (26.132)

Stroški dela (48.515) - (966) (47.549)

Amortizacija, odpisi, slabitve (13.470) - (697) (12.773)

Drugi poslovni odhodki (19.748) - (342) (19.406)

Poslovni izid 6.105 - (603) 6.708 

Finančni prihodki 1.345 - - 1.344

Finančni odhodki (3.945) - (5) (3.940)

Finančni izid (2.600) - (5) (2.596)

Dobiček pred obdavčitvijo 3.505 - (608) 4.112 

Davki (319) - 1 (320)

Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.186 - (607) 3.792 

Skupaj 2016 Izločitve Casino Kobarid d.d. 
2016 HIT d.d. 2016
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4.6  RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

4.6.1 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

Poslovne prihodke sestavljajo: 
 

(v tisoč EUR)

Čisti prihodki od prodaje 134.138 125.472

Drugi poslovni prihodki 1.004 1.060

Skupaj 135.142 126.532

2017 2016 
preračunano

 
 
Koriščene ugodnosti imetnikov kartice Privilege club in oblikovane obveznosti iz programa zvestobe 
Privilege club se izkazujejo kot negativna postavka prihodkov od prodaje. 
 
Podrobnejša členitev poslovnih prihodkov:  
 

Prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo v državi 118.803 112.464

Prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo v tujini 726 591

Prihodki od prodaje ostalih storitev v državi 13.006 10.759

   - iz razmerij z odvisnimi podjetji 125 85

   - iz razmerij z drugimi 12.881 10.674

Prihodki od prodaje ostalih storitev v tujini 1.582 1.639

   - iz razmerij z odvisnimi podjetji 201 176

   - iz razmerij z drugimi 1.381 1.463

Prihodki od prodaje blaga in materiala v državi 21 19

   - iz razmerij z odvisnimi podjetji - 1

   - iz razmerij z drugimi 21 18

Skupaj čisti prihodki od prodaje 134.138 125.472

Skupaj ostali poslovni prihodki 1.004 1.060

SKUPAJ KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 135.142 126.532

(v tisoč EUR) 2017 2016 
preračunano

 
 
Največji delež med prihodki od prodaje ostalih storitev predstavljajo prihodki iz naslova gostinske 
in hotelske dejavnosti v znesku 11.289 tisoč EUR. 
 
 
Podrobnejša členitev čistih prihodkov iz prodaje poslovnih učinkov: 
 
(v tisoč EUR)

Kosmati prihodki od prirejanja posebnih iger na srečo 143.897 136.353
Spodbude strankam (4.586) (4.623)

Davek od iger na srečo (25.944) (24.585)
Prenos čistih prihodkov od opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo med 
odložene prihodke 205 (310)

Napitnine 5.896 6.150

Vstopnine 61 71

Skupaj čisti prihodki od opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo 119.529 113.056

Prihodki od najemnin 1.013 971

Prihodki od prodaje ostalih storitev 13.575 11.426

Prihodki od prodaje blaga in materiala 21 19

Skupaj ostali čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 14.609 12.416

Skupaj čisti prihodki od prodaje 134.138 125.472

2017
2016 

preračunano
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Podrobnejša členitev čistih prihodkov od prodaje po prodajnih trgih:  
 

(v tisoč EUR)
2017 2016 

preračunano

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 130.796 122.253

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 2.308 2.230

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na domačem trgu 21 18

Prihodki od najemnin na domačem trgu 1.013 971

Prihodki od najemnin na tujem trgu - -

Skupaj čisti prihodki od prodaje 134.138 125.472  
 
 
Poslovni izid iz poslovanja po področjih prodaje: 
 

(v tisoč EUR)

Dejavnost 
posebnih iger na 

srečo

Dejavnost 
gostinstva

Ostale 
dejavnosti

Skupaj

Čisti prihodki od prodaje 119.999 11.290 2.849 134.138

Na domačem trgu 119.119 10.434 2.277 131.830
Odvisna podjetja 28 59 38 125 

Drugi 119.091 10.375 2.239 131.705 

Na tujem trgu 880 856 572 2.308
Odvisna podjetja 86 1 114 201 

Drugi 794 855 458 2.107 

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 170 33 801 1.004
Odvisna podjetja 1 - - 1 

Drugi 169 33 801 1.003 

Kosmati donos iz poslovanja 120.169 11.323 3.650 135.142
Stroški blaga, materiala in storitev 20.998 12.537 7.915 41.450
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 3.194 8.678 788 12.660

Odvisna podjetja - 13 - 13 

Drugi 3.194 8.665 788 12.647 

Stroški storitev 17.804 3.859 7.127 28.790
Odvisna podjetja 70 117 9 196 

Drugi 17.734 3.742 7.118 28.594 

Stroški dela 34.982 9.954 8.065 53.001
    Stroški plač 27.050 7.244 5.717 40.011
    Stroški socialnih zavarovanj 4.265 1.130 921 6.316

- stroški pokojninskih zavarovanj 2.343 620 506 3.469 

- stroški drugih socialnih zavarovanj 1.922 510 415 2.847 

    Drugi stroški dela 3.667 1.580 1.427 6.674
Odpisi vrednosti 10.656 1.365 1.613 13.634
    Amortizacija 10.649 1.364 1.281 13.294
    Prevrednotovalni poslovni odhodki pri stalnih sredstvih 3 1 - 4
    Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4 - 332 336

- iz razmerij do drugih 4 - 332 336 

Drugi poslovni odhodki 19.795 132 763 20.690
Rezervacije - - 7 7

Drugi stroški 19.795 132 756 20.683

Poslovni odhodki 86.431 23.988 18.356 128.775
Poslovni izid iz poslovanja 33.738 (12.665) (14.706) 6.367  
 
 
Splošni stroški se ne prerazporejajo na dejavnosti. Tako v kosmatem donosu kot tudi v poslovnih 
odhodkih po področjih prodaje so med ostale dejavnosti vključeni stroški in prihodki na stroškovnih 
mestih uprave, kontrolinga, financ in računovodstva, področja nabave, prodaje in trženja, 
kadrovsko pravnega področja, tehničnega področja, športnega centra Hit, Spa Perla, enot v najemu 
ostalih dejavnosti, odvisnih družb, sveta delavcev in sindikata ter družbenega standarda. 
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4.6.2    DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

Druge poslovne prihodke sestavljajo: 
 

Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev, odvisnim podjetjem 1 -
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 386 242

Odprava nekratkoročnih rezervacij 47 16

Odprava kratkoročnih rezervacij 78 161

Odprava popravka vrednosti terjatev 34 64

Odpisi poslovnih dolgov 64 8

Odprava odloženih prihodkov - 11

Prejete odškodnine in kazni 197 110

Ostali prihodki 197 448

Skupaj drugi poslovni prihodki 1.004 1.060

(v tisoč EUR) 2017 2016 
preračunano

 
 
Med ostalimi poslovnimi prihodki je izkazana odprava rezervacij iz naslova brezplačno pridobljene 
opreme v višini obračunane amortizacije za leto 2017 v znesku 46 tisoč EUR ter 76 tisoč EUR 
subvencij za spodbujanje zaposlovanja invalidov ter izobraževanje. 

4.6.3    STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH   

(v tisoč EUR)

Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga 12.660 11.509

Stroški storitev 28.790 27.185

Stroški dela 53.001 48.515

Amortizacija 13.294 12.741

Odpisi in popravki vrednosti OS 4 8

Slabitve in odpisi terjatev 336 721

Oblikovanje rezervacij za tožbe 7 -

Drugi poslovni odhodki 20.683 19.748

Skupaj stroški 128.775 120.427

2017 2016 
preračunano

 
 
 
Stroški materiala 
 

(v tisoč EUR) 2017
2016 

preračunano

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 15 17

Stroški materiala 6.705 6.159

Stroški energije 2.991 2.767
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 
nepremičnin, naprav in opreme 797 488

Odpis drobnega inventarja 518 598

Uskladitev stroškov materiala in DI zaradi popisnih razlik 6 3

Stroški kala in loma 8 7

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 167 169

Drugi stroški materiala 1.453 1.301

Skupaj stroški blaga in materiala 12.660 11.509  
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Stroški storitev 
 

Stroški prevoznih storitev 686 863

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 4.309 3.824

Najemnine 2.106 1.821

Stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom in mladinski servis 3.774 3.854

Stroški bančnih in zavarovalniških storitev 1.290 834

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 768 549

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 259 238

Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance 7.540 6.855

Stroški drugih storitev 8.058 8.347

Skupaj stroški storitev 28.790 27.185

2017 2016 
preračunano(v tisoč EUR)

 
 

4.6.4    STROŠKI DELA 

 

(v tisoč EUR)
2017 2016 

preračunano

Stroški bruto plač in nadomestil 40.011 36.667

Stroški drugih socialnih zavarovanj 2.847 2.679

Stroški pokojninskih zavarovanj 3.469 3.100

Pozaposlitveni in drugi dolgoročni zaslužki 320 360

Drugi stroški dela 6.354 5.709

Skupaj stroški dela 53.001 48.515  
 

2017 2016        
preračunano 

Bruto plače zaposlenih, v tisoč EUR 37.065 34.371

Poprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur 1.591 1.505

Poprečna mesečna bruto plača na zaposlenega, v EUR 1.941 1.903  
 
Delavci vodijo z družbo delovne spore, ki pa v primeru uspeha delavcev, ne morejo imeti 
pomembnih možnih obveznosti za družbo, razen za tiste za katere je družba že pripoznala 
kratkoročne rezervacije, katere izkazuje v postavki med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi do 
zaposlenih. 
 
Družba je v letu 2017 izplačala delavcem 311 tisoč EUR odpravnin (v letu 2016: 317 tisoč EUR), ki 
so izkazane med drugimi stroški dela. 
 
Stroški dela vključujejo tudi stroške neizkoriščenega letnega dopusta v višini 1.141 tisoč EUR (v 
letu 2016 - preračunano: 985 tisoč EUR), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi v znesku 320 tisoč EUR (v letu 2016 – preračunano: 360 tisoč EUR) ter udeležbo 
delavcev pri dobičku leta 2017 v znesku 648 tisoč EUR (v letu 2016: 421 tisoč EUR) in plače iz 
uspešnosti, za poslovno leto 2017, v višini 1.156 tisoč EUR (v letu 2016: 1.064 tisoč EUR) 
(pojasnilo 4.8.19).   
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4.6.5    AMORTIZACIJA, ODPISI, SLABITVE 

 
Amortizacija, odhodki slabitev in odpisov pri nepremičninah, napravah in opremi ter 
neopredmetenih sredstvih in naložbenih nepremičninah so: 
 

(v tisoč EUR)
2017

2016 
preračunano

Amortizacija
- amortizacija neopredmetenih sredstev 212 171

- amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 12.817 12.290

- amortizacija naložbenih nepremičnin 265 281

Skupaj stroški amortizacije 13.294 12.742

Odpisi in slabitve 
- neopredmetenih sredstev - 114

- nepremičnin, naprav in opreme 4 279

- naložbenih nepremičnin - 297

- terjatev 336 38

Skupaj odpisi in slabitve 340 728

Skupaj 13.634 13.470  
 
 
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev in naložbenih 
nepremičnin je podrobneje pojasnjena v pojasnilih 4.8.1, 4.8.2 in 4.8.3. V letu 2017 družba ni 
slabila nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin (pojasnili 4.8.1 in 4.8.3). 
 
 

4.6.6    DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

 

(v tisoč EUR)

Donacije 192 121

Rezervacije 7 -

Koncesijska dajatev 19.316 18.666

Prispevek za mestno zemljišče 593 553

Druge dajatve 117 104

Štipendije in nagrade dijakom in študentom 87 76

Izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 2 4

Odškodnine in denarne kazni 3 51

Ostali poslovni odhodki 373 173

Drugi poslovni odhodki skupaj 20.690 19.748

2017
2016 

preračunano
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4.6.7    NETO FINANČNI IZID 

(v tisoč EUR)
2017 2016 

preračunano

Finančni prihodki iz deležev v odvisnih podjetjih 171 1.013

Finančni prihodki iz drugih deležev - 6

Finančni prihodki od obresti od odvisnih podjetij - 37

Finančni prihodki od odprave oslabitve posojil družbam v skupini 1.287 -

Finančni prihodki od obresti od drugih 2 15

Neto tečajne razlike 12 -

Drugi finančni prihodki 27 274

Finančni prihodki skupaj 1.499 1.345
Odhodki iz slabitev posojil in finančnih naložb v odvisnih podjetjih 524 2.129

Odhodki iz slabitev posojil in finančnih naložb v druga podjetja - 14

Finančni odhodki za obresti odvisnih podjetij - -

Finančni odhodki za obresti drugih podjetij 17 -

Finančni odhodki za obresti bank 1.206 1.565

Neto tečajne razlike - 14

Drugi finančni odhodki 234 223

Finančni odhodki skupaj 1.981 3.945
Neto finančni izid (482) (2.600)  
 
 
Prihodki iz deležev v odvisnih podjetjih v višini 171 tisoč EUR se nanašajo na delež v dobičku 
družbe HIT Coloseum d.o.o.  
 
Finančni prihodki od odprave oslabitve posojil družbam v skupini se nanašajo na odpravo oslabitve 
danega posojila družbi HIT Alpinea d.o.o. v višini 1.000 tisoč EUR in odpravo oslabitve vnovčenega 
poroštva družbe HIT Alpinea d.o.o., v višini 287 tisoč EUR zaradi konverzije teh terjatev v stvarni 
vložek in s tem povečanja osnovnega kapitala družbe HIT Alpinea d.o.o. (pojasnilo 4.8.4). 
 
Odhodki iz slabitev naložb v odvisna podjetja v znesku 374 tisoč EUR se nanašajo na slabitev 
naložbe v odvisno podjetje HIT Larix d.d. Pri ocenjevanju vrednosti pri uporabi je bil uporabljen na 
donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti, znotraj njega pa metoda diskontiranega denarnega 
toka (pojasnili 4.4.2.9 in 4.8.4).  
 
Odhodki iz slabitev posojil v odvisnih podjetjih se nanašajo na oslabitev posojila družbi HIT 
International d.o.o. v višini 150 tisoč EUR. Posojilo je oslabljeno do višine vrednosti zemljišča v 
skladu z izvedeno cenitvijo (pojasnilo 4.8.4). 
 
Pomembnejši drugi finančni odhodki so obresti iz naslova oblikovanih rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade na osnovi aktuarskega izračuna v znesku 106 tisoč EUR (pojasnilo 
4.8.16). 
 
 
4.7    DAVKI 

Vse dejavnosti družbe so pridobitne in s tem obdavčljive po Zakonu o davku od dohodka pravnih 
oseb, zato je družba zavezanka za obračun in plačilo davka od dohodka pravnih oseb od vseh 
dejavnosti. 
 
Po določbah Zakona o davku na dodano vrednost in spremljajočih predpisih je družba zavezanka za 
obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost. Pretežni del dejavnosti družbe, to je 
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo, je po določbah Zakona o davku na dodano vrednost 
oproščen zaračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost. Med ostalimi dejavnostmi, ki so 
obdavčene z davkom na dodano vrednost, so predvsem dejavnost hotelov, gostinskih obratov, 
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dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter prihodki, doseženi od igralniških 
vstopnin. 
 
Obveznosti plačila vstopnega DDV se po določbah Zakona o davku na dodano vrednost lahko 
zmanjšujejo le za tisti del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost. V ta namen družba ugotavlja 
odbitni delež DDV. Za leto 2017 je znašal odbitni delež DDV 9 % (leto 2016: 8 %). 
 
Dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo je obdavčena po Zakonu o davku od iger na srečo. 
Davčna osnova je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni posebni igri na srečo, 
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, razen pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo drug 
proti drugemu, kjer pa je davčna osnova prihodek od te posebne igre. Davčna osnova se ugotavlja 
za koledarski mesec in za vsako vrsto iger posebej. Ta davek je družba v letu 2017 plačevala po 
predpisani stopnji 18 % (leto 2016: 18 %). 
 

4.7.1 DAVEK OD DOHODKA 

 
Izračun efektivne davčne stopnje: 
 

(v tisoč EUR) 2017 2016 
preračunano

Prihodki po računovodskih predpisih 136.680 125.165
Odhodki po računovodskih predpisih (130.795) (121.053)
Dobiček pred davkom 5.885 4.112
Davek po veljavni davčni stopnji (1.118) (699)
Davčni učinek spremembe prihodkov (356) (191)
Davčni učinek spremembe odhodkov (228) (10)
Davčni učinek drugih sprememb (482) (179)
Odmerjen davek - -
Odložen davek (52) (319)
Efektivna davčna stopnja -0,88% -7,76%  
 

4.7.2   DAVČNA IZGUBA 

 
Gibanje davčne izgube 
 

(v tisoč EUR) 2017
2016 

preračunano

Začetno stanje neporabljene davčne izgube 55.550 55.550

Koriščenje v letu (1.351) -
Skupaj neizkoriščene davčne izgube 54.199 55.550  
 

4.7.3 ODLOŽENI DAVEK  

Spremembe terjatev za odloženi davek v letu 2017 v znesku 52 tisoč EUR je družba pripoznala iz  
naslova odprave odloženih davkov za naložbo v Grad Dobrovo d.o.o. in ATC Kanin d.o.o. v stečaju 
v višini 77 tisoč EUR, in iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine na 
podlagi aktuarskega izračuna v znesku 25 tisoč EUR in so v celoti pripoznane v poslovnem izidu.  
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Terjatve in obveznosti iz naslova odloženih davkov 
 

(v tisoč EUR)

Stanje 
31.12.2016  
preračunano

Pripoznano v 
izkazu 
poslovnega 
izida

Pripoznano v 
drugem 
vseobsegajočem 
donosu

Stanje 
31.12.2017

Finančne naložbe v deleže drugih družb 200 - - 200

Posojila 356 - - 356
Terjatve/obveznosti 127 (77) - 50
Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne 
zaslužke 497 25 - 522

Skupaj terjatve za odložene davke 1.180 (52) - 1.128  
 
 
 

(v tisoč EUR)
31.12.2017 31.12.2016  

preračunano

Finančne naložbe v deleže drugih družb 200 200

Posojila 356 356

Terjatve/obveznosti 50 127

Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke 522 497

Skupaj 1.128 1.180

Terjatve

 
 
Odloženi davki so oblikovani iz naslova prevrednotenja nekratkoročnih finančnih naložb, slabitev 
terjatev do odvisnih družb v stečaju ter rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
Za slabitve dvomljivih in spornih terjatev do kupcev, protestiranih čekov ter slabitve drugih 
terjatev, niso oblikovane terjatve za odložene davke, ker ne predstavljajo pomembnih vrednosti.  
 
Terjatve za odloženi davek znašajo 1.128 tisoč EUR in so obračunane po 19 % davčni stopnji, ki 
velja za leto 2017 in naslednja leta.  
 
 
4.8 RAZKRITJA  K  IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA   

4.8.1    NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Zemljišča 13.736 11.594
Zgradbe 69.018 72.507
Oprema 13.497 13.519
Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 2.163 42
Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 98.414 97.662  
 
Nepremičnine, naprave in oprema v višini 98.414 tisoč EUR predstavljajo 67 % vseh sredstev 
družbe. Med nepremičninami družba izkazuje igralniško hotelske komplekse in poslovne prostore v 
Novi Gorici, Šempetru pri Gorici, Kranjski gori, Šentilju in Starem selu pri Kobaridu. Glavnina 
opreme prestavlja igralniško, hotelsko in informacijsko opremo. 
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2017 
 
 

(v tisoč EUR)
Zemljišče Zgradbe Oprema

Vlaganja v tuja 
opredmetena 
sredstva

NNO v 
pridobivanju

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2016 11.039 177.063 107.621 1.900 33 297.656
Sredstva pridobljena  s pripojitvijo 556 4.413 6.488 20 8 11.485
Stanje 31.12.2016-preračunano 11.595 181.476 114.109 1.920 41 309.141
Pridobitve - - - - 13.629 13.629
Aktiviranje - prenosi iz NNO v pridobivanju 2.149 3.737 5.621 - (11.507) -
Odtujitve, manjki, viški (8) (231) (3.738) - - (3.977)
Stanje 31.12.2017 13.736 184.982 115.992 1.920 2.163 318.793
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje  31.12. 2016 - (106.871) (94.481) (1.448) - (202.800)
Sredstva pridobljena  s pripojitvijo - (2.550) (6.109) (20) - (8.679)
Stanje 31.12.2016-preračunano - (109.421) (100.590) (1.468) - (211.479)
Amortizacija - (7.171) (5.604) (42) - (12.817)
Odtujitve, manjki, viški - 218 3.699 - - 3.917
Stanje 31.12.2017 - (116.374) (102.495) (1.510) - (220.379)
NEODPISANA VREDNOST 13.736 68.608 13.497 410 2.163 98.414  
 
 
Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2016 
 
 

(v tisoč EUR)
Zemljišče Zgradbe Oprema

Vlaganja v tuja 
opredmetena 
sredstva

NNO v 
pridobivanju

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2015 11.059 171.913 107.837 1.900 445 293.154
Pridobitve - - - - 11.391 11.391
Aktiviranje - prenosi z NS v pridobivanju - 5.213 6.548 - (11.761) -
Odtujitve, manjki, viški (20) (63) (6.764) - (26) (6.873)
Prenosi, prekvalifikacije - - - - (16) (16)
Stanje 31.12.2016 11.039 177.063 107.621 1.900 33 297.656
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje  31.12.2015 - (100.110) (96.216) (1.406) - (197.732)
Amortizacija - (6.818) (5.007) (42) - (11.867)
Odtujitve, manjki, viški - 57 6.742 - - 6.799
Stanje 31.12.2016 - (106.871) (94.481) (1.448) - (202.800)
NEODPISANA VREDNOST 11.039 70.192 13.140 452 33 94.856  
 
 
Pomembnejše pridobitve v letu 2017 se nanašajo na nakup kompleksa Špik v Kranjski gori, v 
znesku 5.732 tisoč EUR in opreme v hotelu Špik, v višini 439 tisoč EUR, nakup igralnih avtomatov v 
znesku 3.185 tisoč EUR, obnovo IZC Korone znesku 1.954 tisoč EUR, finančni najem kotlovnice v 
hotelu Špik, v znesku 549 tisoč EUR, ter nakup računalniške opreme, v znesku 505 tisoč EUR. 
 
Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme se nanašajo predvsem na odpise in odprodaje.  
 
V obravnavanem poslovnem letu je družba opravila preveritev znakov oslabljenosti za sledeče DUE:  
IZC Park, IZC Perla, IZC Korona, IZC Mond, Igralnico Aurora, Casino Drive-in, HIT Šport center, 
upravna stavba C in D. 

 
Iz preveritve znakov oslabljenosti posameznih DUE izhaja, da ne obstajajo znaki slabitev DUE.  
 
Kot jamstvo za dolgove ima družba na dan 31.12.2017 zastavljene nepremičnine, razporejene med 
nepremičnine, naprave in opremo, v neodpisani vrednosti 57.216 tisoč EUR.    
 
Na podlagi finančnega najema je družba pridobila igralne avtomate, katerih sedanja vrednost na 
dan 31.12.2017 znaša 62 tisoč EUR in kotlovnico, katere sedanja vrednost je na dan 31.12.2017 
453 tisoč EUR. Iz naslova finančnega najema opreme, družba na dan 31.12.2017, izkazuje finančne 
obveznosti v znesku 464 tisoč EUR.   
 
V letu 2017 so bile preverjene dobe koristnosti pomembnejših nepremičnin, naprav in opreme. Na 
podlagi ugotovitev družba ni spreminjala amortizacijskih stopenj. 
 
Nepremičninam, napravam in opremi v letu 2017 niso bili pripisani stroški izposojanja. 
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4.8.2    NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOBRO IME 

(v tisoč  EUR)
31.12.2017 31.12.2016  

preračunano 

Dobro ime 343 343
Premoženjske pravice 1.074 389
Neopredmetena sredstva v pridobivanju - -
Neopredmetena sredstva skupaj 1.417 732  
 
Med neopredmetenimi sredstvi sta izkazana dobro ime in premoženjske pravice, ki predstavljajo 
programsko opremo, licence in koncesijo za prirejanje iger na daljavo.  
 
 
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2017 
 

(v tisoč EUR)
Dobro ime Premoženjske 

pravice
NS v 
pridobivanju Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje  31.12.2016 343 6.424 - 6.767
Sredstva pidobljena s pripojitvijo - 316 - 316
Stanje  31.12.2016 - preračunano* 343 6.740 - 7.083
Pridobitve - - 897 897
Aktiviranje - prenosi z NS v pridobivanju - 897 (897) -
Stanje 31.12.2017 343 7.637 - 7.980
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2016 - (6.044) - (6.044)
Sredstva pidobljena s pripojitvijo - (307) - (307)
Stanje 31.12.2016 - preračunano* - (6.351) - (6.351)
Amortizacija - (212) - (212)
Stanje 31.12.2017 - (6.563) - (6.563)
NEODPISANA VREDNOST 31.12.207 343 1.074 - 1.417  
 
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016 
 

(v tisoč EUR)
Dobro ime Premoženjske 

pravice
NS v 
pridobivanju Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2015 457 6.369 1 6.827
Pridobitve - - 172 172
Aktiviranje - prenosi z NS v pridobivanju - 189 (189) -
Odtujitve, manjki, viški - (134) - (134)
Oslabitve (114) - - (114)
Prenosi, prekvalifikacije - - 16 16
Stanje 31.12.2016 343 6.424 - 6.767
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2015 - (6.010) - (6.010)
Amortizacija - (167) - (167)
Odtujitve, manjki, viški - 133 - 133
Stanje 31.12.2016 - (6.044) - (6.044)
NEODPISANA VREDNOST 31.12.2016 343 380 - 723  
 
Dobro ime nastalo ob prevzemu odvisnega podjetja MMPštiri d.o.o. v letu 2015, v znesku 572 tisoč 
EUR, je bilo razporejeno na denar ustvarjajočo enoto Drive IN. Družba je v skladu z MSRP opravila 
preizkus oslabitve dobrega imena, iz katerega izhaja, da ni potrebe po slabitvi. 
 
V letu 2017 so bile preverjene dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev. Družba ni 
spreminjala amortizacijskih stopenj. 
 
Povečanje vrednosti v okviru premoženjskih pravic se nanaša na nakup programske opreme, v 
višini 622 tisoč EUR, in na nakup licenc, v višini 275 tisoč EUR. Zmanjšanje neopredmetenih 
sredstev se nanaša predvsem na izločitve iz uporabe tehnološko zastarele in neuporabne 
programske opreme.  
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V letu 2017 je družba pridobila na finančni leasing programsko opremo, katere knjigovodska 
vrednost na dan 31.12.2017 znaša 490 tisoč EUR. Na dan 31.12.2017 družba izkazuje iz naslova 
finančnega najema programske opreme 363 tisoč EUR finančnih obveznosti.  
 
Družba nima drugih neopredmetenih sredstev z nedoločenimi dobami koristnosti. 
 
Družba nima omejitev lastninske pravice na neopredmetenih sredstvih.  
 
Družba nima finančnih obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev.   
 
 

4.8.3    NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

 
Naložbene nepremičnine v vrednosti 6.018 tisoč EUR predstavljajo 4 % vseh sredstev družbe. Med 
naložbenimi nepremičninami družba izkazuje kompleks ABK, poslovno stavbo ICIT, Kompleks 
Okroglico, Kemično čistilnico v Solkanu, restavracijo Triglav in restavracijo Mark.  
 
 
Gibanje naložbenih nepremičnin v 2017 
 
 

(v tisoč EUR)
Zemljišče Zgradbe NN v 

pridobivanju Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31.12.2016 3.558 9.665 - 13.223
Pridobitve - - 29 29
Aktiviranje - prenosi z NN v pridobivanju - 29 (29) -
Stanje 31.12.2017 3.558 9.694 - 13.252

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31.12.2016 (6.969) (6.969)
Amortizacija - (265) - (265)
Stanje 31.12.2017 - (7.234) - (7.234)
NEODPISANA VREDNOST 3.558 2.460 - 6.018  
 
 
 
Gibanje naložbenih nepremičnin v 2016 
 
 

(v tisoč EUR) Zemljišče Zgradbe Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje  31.12.2015 3.558 10.208 13.766
Oslabitve (543) (543)
Stanje 31.12.2016 3.558 9.665 13.223

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje  31.12.2015 - (6.934) (6.934)
Amortizacija - (281) (281)
Oslabitve 246 246
Stanje 31.12.2016 - (6.969) (6.969)
NEODPISANA VREDNOST 3.558 2.696 6.254  
 
V povezavi z naložbenimi nepremičninami so v izkazu poslovnega izida prikazani prihodki od 
najemnin v višini 411 tisoč EUR. Stroški v povezavi z njimi so v letu 2017 znašali 442 tisoč EUR.  
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2017 2016

Prihodki od najemnin 411 427

Neposredni odhodki od naložbenih nepremičnin, ki prinašajo prihodke od najemnin (442) (399)

Skupaj (31) 28  
 
 
Za vse pomembnejše naložbene nepremičnine je družba opravila preveritev znakov oslabljenosti. Iz 
preveritve izhaja, da na dan 31.12.2017 ne obstajajo znaki slabitev naložbenih nepremičnin.  
 
Družba HIT ocenjuje, da znaša poštena vrednost naložbenih nepremičnin 9.743 tisoč EUR in se 
uvršča v NIVO 3 načina določitve poštene vrednosti. Pri tem je upoštevala pridobljene cenitve za 
pomembnejše naložbene nepremičnine pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v letu 2016.  
 
Sedanja vrednost naložbenih nepremičnin na dan 31.12.2017, ki so dane v zavarovanje finančnih 
obveznosti, znaša 2.514 tisoč EUR.  
 
Naložbenim nepremičninam v letu 2017 niso bili pripisani stroški izposojanja. 
 
 

4.8.4    FINANČNE NALOŽBE  V ODVISNA PODJETJA  

(v tisoč EUR)
31.12.2017 31.12.2016 

preračunano

Delnice in deleži  v odvisnih podjetjih 15.051 14.080
Posojila, dana odvisnim podjetjem 3.587 1.287
Slabitev posojil, danih odvisnim podjetjem (3.513) (1.287)
Skupaj nekratkoročne finančne naložbe v odvisna podjetja 15.125 14.080  
 
Naložbe, v odvisna podjetja na dan 31.12.2017, v skupnem znesku 15.125 tisoč EUR, predstavljajo 
10 % vseh sredstev družbe. Naložbe v odvisna podjetja družba vrednoti po modelu nabavne  
vrednosti. 
 
Na obračunski dan 31.12.2016 oziroma 01.01.2017 je družba HIT po poenostavljenem postopku 
izvedla pripojitev  odvisnega podjetja Casino Kobarid d.d. S pogodbo o pripojitvi je bilo na družbo 
preneseno celotno premoženje in obveznosti podjetja Casino Kobarid d.d. Z vpisom v sodni register 
15.06.2017 je podjetje Casino Kobarid d.d. nehalo obstajati. Pripojitev je bila pripoznana v 
računovodskih evidencah s 01.01.2017 po metodi združevanja deležev, po kateri družba prenese 
sredstva in obveznosti po njihovi neodpisani vrednosti. Pri tem so bile izločene vse medsebojne 
terjatve in obveznosti med družbama. Razlika v višini 257 tisoč EUR med vrednostjo naložbe in 
vrednostjo prevzetega podjetja je pripoznana med kapitalskimi rezervami (pojasnili 4.5 in 4.8.14).   
 
Nekratkoročno dana posojila odvisnim podjetjem predstavljata dolgoročno dani posojili odvisnemu 
podjetju HIT International d.o.o., v znesku 74 tisoč EUR, bruto vrednost posojil na dan 31.12.2017 
znaša 3.587 tisoč EUR, vrednost popravka vrednosti 3.513 tisoč EUR. V letu 2017 je družba 
podaljšala posojilni pogodbi in tako v skladu z zapadlostjo prenesla posojili iz kratkoročnih na 
nekratkoročno dana posojila. Na podlagi cenitve nepremičnine, dane v zavarovanje posojil, je 
družba v letu 2017 slabila dolgoročno dano posojilo odvisni družbi HIT International d.o.o., v 
znesku 150 tisoč EUR (pojasnili 4.6.7 in 4.8.10).  
 
S konverzijo nekratkoročno danega posojila in vnovčenega poroštva v stvarni vložek v odvisno 
podjetje HIT Alpinea d.o.o., v višini 1.287 tisoč EUR, je družba dokapitalizirala odvisno podjetje HIT 
Alpinea d.o.o., ter posledično odpravila slabitev danega posojila in vnovčenega poroštva (pojasnilo 
4.6.7). Zaradi izključitve manjšinskih delničarjev, v znesku 59 tisoč EUR, je postala 100 % lastnica 
družbe.  
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Pregled naložb v delnice in deleže v odvisna podjetja: 
 

v tisoč EUR

Neposreden 
delež v 
kapitalu

Neposreden in 
posreden delež v 

glasovalnih 
pravicah 

Osnovni kapital 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

v državi

HIT Alpinea d.o.o. 100,00% 100,00% 18.969 10.042 8.697 

HIT Larix d.d. 84,25% 84,97% 439 4.051 4.425 

v tujini

HIT Coloseum d.o.o. 100,00% 100,00% 1.143 958 958 

HIT International d.o.o. 100,00% 100,00% 2.734 - - 

SKUPAJ 23.285 15.051 14.080 

Vrednost deležev v odvisnih 
podjetjihNa     dan         31.12.2017

 
 
 
Analiza občutljivosti cene delnice HIT Larix d.d. na spremembe pomembnih postavk: 
 

Sprememba v

Sprememba za -0,5 +0,5 +1 -1

Vpliv na stanje v EUR 2,70 -2,35 6,14 -4,67

Diskontna stopnja Dolgoročna  stopnja rasti

odstotni točki odstotni točki

 
 
 
Vrednost naložb v odvisna podjetja na dan 31.12.2017 
 

(v tisoč EUR)

31.12.2017 31.12.2016 
preračunano 31.12.2017 31.12.2016 

preračunano

V državi

HIT Alpinea d.o.o., Kranjska Gora 26.363 25.018 (16.321) (16.321)

HIT Larix d.d., Kranjska Gora 8.900 8.900 (4.849) (4.475)

V tujini

HIT Coloseum d.o.o., Sarajevo 4.248 4.248 (3.290) (3.290)

HIT International d.o.o., Beograd 3.600 3.600 (3.600) (3.600)

Nabavna vrednost naložbe Popravek vrednosti naložbe

 
 
Družba je v letu 2017 opravila preveritev znakov oslabljenosti finančnih naložb za vse naložbe  
oziroma deleže podjetij v skupini. Razen za naložbo v HIT Larix d.d. ni ugotovila znakov 
oslabljenosti naložb. Naložbo v HIT Larix d.d. je, na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja 
vrednosti, po metodi diskontiranega denarnega toka, oslabila v višini 374 tisoč EUR (pojasnili 
4.4.2.9 in 4.6.7). 
 
 
Vrednost kapitala, sredstev in obveznosti odvisnih podjetij na dan 31.12.2017 
 
(v tisoč EUR)

31.12.2017 31.12.2016 
preračunano 31.12.2017 31.12.2016 

preračunano 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

V državi

HIT Alpinea d.o.o., Kranjska Gora 10.076 8.109 27.952 37.538 17.876 29.429

HIT Larix d.d., Kranjska Gora 2.377 2.067 4.171 3.861 1.794 1.794

V tujini

HIT Coloseum d.o.o., Sarajevo 2.355 1.617 2.948 2.550 593 933

HIT International d.o.o., Beograd (4.297) (4.264) 224 210 4.521 4.474

Kapital Sredstva Obveznosti
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Čisti prihodki in poslovni izid  ter število zaposlenih v odvisnih podjetjih na dan 31.12.2017 
 
(v tisoč EUR)

31.12.2017 31.12.2016 
preračunano 31.12.2017 31.12.2016 

preračunano 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

V državi

HIT Alpinea d.o.o., Kranjska Gora 12.170 13.756 642 (1.995) 237 243

HIT Larix d.d., Kranjska Gora 4.708 5.065 309 328 50 45

V tujini

HIT Coloseum d.o.o., Sarajevo 5.777 5.265 947 880 93 91

HIT International d.o.o., Beograd - - 141 (128) - -

Čisti poslovni izid Število zaposlenihČisti prihodki iz poslovanja

 
 
Vsa odvisna podjetja so vključena v računovodske izkaze Skupine HIT. 
 
 
Gibanje delnic in deležev v odvisna podjetja v 2017 
 

(v tisoč EUR) 2017 2016 
preračunano

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01. 41.765 44.519 
Izločitev naložbe - pripojitev (2.754)
Stanje  01.01. preračunano 41.765 41.765 
Povečanja
Naknadna vplačila 1.365 -
Zmanjšanja
Prodaja (20) -
Stanje 31.12. 43.110 41.765 

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01. (27.685) (26.415)
Izločitev naložbe - pripojitev 832 
Stanje 01.01. preračunano (27.685) (25.583)
Povečanja
Slabitev naložb (374) (2.102)
Zmanjšanja
Stanje 31.12. (28.059) (27.685)
NEODPISANA VREDNOST 15.051 14.080  
 
 
Povečanje vrednosti naložb v odvisna podjetja se v pretežni meri nanaša na dokapitalizacijo 
odvisnega podjetja HIT Alpinea d.o.o. s stvarnim vložkom, v znesku 1.287 tisoč EUR (pojasnilo 
4.6.7) in na odkup delnic od manjšinskih delničarjev, v višini 58 tisoč EUR.  
 
Družba ima na dan 31.12.2017 za zavarovanje posojila delno zastavljen delež v odvisno podjetje 
HIT Alpinea d.o.o. (pojasnilo 4.8.19). 
 
 

4.8.5 DRUGE NEKRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Posojila, dana drugim 101 34 
Ostali, posamično manj pomembni deleži 4 4 
Skupaj nekratkoročne naložbe v deleže in delnice 105 38  
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Gibanje nekratkoročnih deležev v druge družbe: 
 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016
NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01. 9.497 12.753
Zmanjšanja
   Odprava zaradi stečaja, likvidacije (3.768) (3.256)
Stanje 31.12. 5.729 9.497
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01. 9.493 12.747
Zmanjšanja
   Odprava popravka zaradi stečaja, likvidacije (3.768) (3.255)
Stanje 31.12. 5.725 9.493
NEODPISANA VREDNOST 4 4  
 
Zmanjšanje tako nabavne vrednosti kot popravka vrednosti drugih kratkoročnih naložb v letu 2017, 
v znesku 3.768 tisoč EUR, je vezano na zaključek stečajnega postopka družbe HIT Bovec d.o.o. - v 
stečaju. 
  

4.8.6    NALOŽBE V PRIDRUŽENA PODJETJA 

Družba HIT ima 45 % lastniški delež v podjetju Grad GT Gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo. 
Nabavna vrednost naložbe je 624 tisoč EUR. Naložba je v celoti oslabljena. V letu 2017 je podjetje 
Grad Dobrovo poslovalo s 7 tisoč EUR dobička, vrednost kapitala na dan 31.12.2017 znaša 1.854 
tisoč EUR, vrednost nepokrite izgube pa 451 tisoč EUR.  
 

4.8.7 NEKRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

 
(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Terjatve  do republiškega stanovanjskega sklada 1 1

Dolgoročno vlačane varščine - 50

Skupaj 1 51  
 

4.8.8   DRUGA NEKRATKOROČNA SREDSTVA 

Druga nekratkoročno razmejena sredstva predstavljajo nekratkoročno vračunane odhodke. 
 
(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Razmejeni stroški/odhodki 111 173

Skupaj 111 173  
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4.8.9     ZALOGE  

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016  
preračunano

Zaloge živil 501 483
Zaloge materiala za vzdrževanje 130 133
Zaloge delovnih oblek 124 108
Zaloge drobnega inventarja 4 5
Zaloge ostalega materiala 472 480
Skupaj zaloge materiala 1.231 1.209 
Zaloge trgovskega blaga 24 25 
Skupaj zaloge 1.255 1.234  
 
V letu 2017 je bilo v računovodskih izkazih pripoznano za 2 tisoč EUR presežkov zalog in 5 tisoč 
EUR primanjkljajev.  
 
Družba nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti. 
 
Družba ni ugotavljala čiste iztržljive vrednosti zalog, ker ocenjuje, da je le ta višja od knjigovodske. 
 

4.8.10  KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Kratkoročno dana posojila
Del nekratkoročnega posojila, ki zapade v prihodnjem letu 7 2
Posojila, dana podjetjem v skupini - 211
Posojila, dana drugim 7 9
Kratkoročne terjatve za obresti do podjetij v skupini - 3
Kratkoročno dana posojila skupaj 14 225  
 
Kratkoročne finančne naložbe pretežno predstavljajo dana posojila, poroštva in zaračunane obresti 
podjetjem Casino Kristal d.o.o. – v stečaju, v znesku 15.263 tisoč EUR in Punta International d.o.o. 
v stečaju, v višini 3.628 tisoč EUR. Za vsa dana posojila, poroštva in zaračunane obresti podjetjem 
v stečajnih postopkih ima družba oblikovan 100 % popravek vrednosti. V letu 2017 je družba HIT, 
zaradi zaključenega stečajnega postopka, odpravila pripoznanje terjatev za dana posojila, poroštva 
in obresti do družbe HIT Bovec d.o.o. – v stečaju v znesku 732 tisoč EUR, za katera je imela 
oblikovan popravek vrednosti v celoti.  
 
Gibanje kratkoročno danih posojil in popravka vrednosti: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016
Stanje  kratkoročno danih posojil 01.01. 24.115 23.163 
Povečanja - 27
Pripis obresti 38 86
Odplačila (10) (259)
Donos iz  dolgoročnih posojil 7 2.802
Prenos na dolgoročna posojila (3.586) -
Odpisi v letu (732) (1.704)
Skupaj kratkoročno dana posojila 31.12. 19.832 24.115  
 
(v tisoč EUR) 2017 2016
Stanje popravka vrednosti posojil 01.01. (23.890) (22.928)

Oblikovanje (35) (77)

Črpanje - 211
Odprava popravka -  stečaji, likvidacije 732 1.704
Prenosi 3.375 (2.800)
Skupaj popravek vrednosti 31.12. (19.818) (23.890)
Stanje  kratkoročnih finančnih posojil 31.12. 14 225  
 
V skladu s sklenjenima aneksoma k posojilnim pogodbam v letu 2017 za dani dolgoročni posojili 
odvisnemu podjetju HIT International d.o.o. je družba posojili, v znesku 3.586 tisoč EUR in 
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popravek vrednosti teh posojil, v znesku 3.375 tisoč EUR, prenesla iz kratkoročnih na 
nekratkoročno dana posojila (pojasnilo 4.8.4).  
 

4.8.11   POSLOVNE TERJATVE 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Kratkoročne  poslovne terjatve

Terjatve do odvisnih podjetij 140 512

Terjatve do drugih  kupcev 536 537

- na domačem trgu 366 374

- na tujem trgu 170 163

Terjatve, povezane s finančnimi prihodki 3 3

Druge  terjatve 1.495 1.538

Kratkoročne terjatve skupaj 2.174 2.590  
 
Terjatve do kupcev so v celoti nezavarovane. Za prejeta posojila Abanke so kot jamstvo za dolgove 
zastavljene terjatve, ki jih ima družba HIT d.d. do bank iz naslova plačil s plačilnimi karticami v 
višini 682 tisoč EUR (31.12.2016  756 tisoč EUR). Prejeto posojilo GB d.d., v znesku 4.071 tisoč 
EUR, je zavarovano z odstopom terjatev za najemnine za kamp Špik. 
 

(v tisoč  EUR) bruto vrednost
popravek 
vrednosti

čista vrednost 
31.12.2017 bruto vrednost

popravek 
vrednosti

čista vrednost 
31.12.2016

Kratkoročne  poslovne terjatve

Terjatve do odvisnih podjetij 140 - 140 512 - 512

Terjatve do pridruženih podjetij 110 (110) - 110 (110) -

Terjatve do drugih  kupcev 2.477 (1.941) 536 2.474 (1.937) 537

- na domačem trgu 700 (334) 366 695 (321) 374

- na tujem trgu 1.777 (1.607) 170 1.779 (1.616) 163

Terjatve, povezane s finančnimi prihodki 290 (287) 3 291 (288) 3

Druge  terjatve 2.882 (1.387) 1.495 2.737 (1.199) 1.538

Kratkoročne terjatve skupaj 5.899 (3.725) 2.174 6.124 (3.534) 2.590 

31.12.2017 31.12.2016  preračunano

 
 
Starostna struktura terjatev:  
 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Nezapadlo 513 874

Zapadlo

- od 1 do 60 dni 139 153

- od 61 do 180 dni 57 19

- od  181 do 360 dni 5 4

- nad 360 dni 2.303 2.337
skupaj 3.017 3.387  
*brez drugih terjatev in popravka vrednosti 
 
 
Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev v 2017 
 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2016 oblikovanje koriščenje odprava 31.12.2017

popravek vrednosti terjatev do kupcev 2.047 30 - (26) 2.051
popravek vrednosti terjatev do kupcev za obresti 288 - - (1) 287
Skupaj 2.335 30 - (27) 2.338  
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Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev v 2016 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2015 oblikovanje koriščenje odprava 31.12.2016

popravek vrednosti terjatev do kupcev 2.147 - (91) (9) 2.047
popravek vrednosti terjatev do kupcev za obresti 290 - - (2) 288
Skupaj 2.437 - (91) (11) 2.335  
 

4.8.12    DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Denarna sredstva v blagajnah 9.817 9.810
Denarna sredstva v igralnih avtomatih 3.980 3.225
Denar na poti 41 32
Terjatve za prejete čeke 850 810
Popravek vrednosti za protestirane čeke (806) (770)
Izdani čeki (28) (59)
Skupaj gotovina  in prejeti čeki 13.854 13.048 
Denarna sredstva na računih pri  banki 6.802 4.576
Devizna sredstva na računih pri  banki 8 6
Skupaj denarna sredstva pri banki 6.810 4.582 
Denar in denarni ustrezniki skupaj 20.664 17.630  
 
Družba na dan 31.12.2017 ni imela odobrenih limitov na transakcijskih računih. 
 

4.8.13    DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA 

Med druga kratkoročna sredstva družba uvršča kratkoročno odložene stroške in odhodke v znesku 
241 tisoč EUR (31.12.2016 v znesku 240 tisoč EUR) ter dane avanse in kratkoročno dane varščine. 
 
 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Druga sredstva  241 240

Dani predujmi 97 81

Dane kratkoročne varščine 15 80

Druga kratkoročna sredstva 353 401  
 

4.8.14     KAPITAL 

Osnovni kapital družbe HIT znaša na dan 31.12.2017  28.328.467,70 EUR in je razdeljen na 
6.788.634 kosovnih 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. 

 
Vse delnice so v celoti plačane.   
 
Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom: 
 

x pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, 
x pravico do dela dobička (dividende), 
x 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 z 
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56. členom ZIS-UPB3 (Ur.l. RS 14/2011), 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 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. Knjigovodska vrednost 
delnice na dan 31.12.2017 je 7,69345 EUR. 
 
Kapitalske rezerve na dan 31.12.2017 v višini 13.100 tisoč EUR so sestavljene 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, odprave splošnega prevrednotovalnega 
popravka kapitala v višini 9.186 tisoč EUR (pojasnilo 4.3.4) in iz primanjkljaja pripoznanega ob 
pripojitvi prevzetega podjetja Casino Kobarid d.d. v letu 2017, v znesku 257 tisoč EUR (pojasnili 
4.5 in 4.8.4).    
 
Družba na dan 31.12.2017 izkazuje druge rezerve iz dobička v znesku 4.840 tisoč EUR, ki so bile  
oblikovane na podlagi sklepov uprave družbe in nadzornega sveta.  
 
Družba nima lastnih delnic.  
 
 
Bilančni dobiček in delitev: 
 
 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 5.833 3.792
- oblikovanje drugih rezerv po sklepu uprave (2.916) (1.896)
Preostanek čistega poslovnega izida poslovnega leta 2.917 1.896

Ugotovitev bilančnega dobička
-  preostanek čistega poslovnega izida 2.916 1.896
-  zadržani dobički 1.602 1.067
BILANČNI DOBIČEK 4.518 2.963  
 
 
Uprava družbe je v skladu z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah, polovico čistega dobička 
za poslovno leto 2017, ki je znašal 5.833 tisoč EUR, razporedila med druge rezerve iz dobička. 
 
 
Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo spremembe vrednosti odpravnin na podlagi aktuarskih 
izračunov in so prikazane v spodnji razpredelnici: 
 

(v tisoč  EUR) Aktuarske izgube

Končno stanje na dan 31.12.2016 1.184 

Pripis aktuarske izgube pripojene odvisne družbe (4)

Končno stanje na dan 31.12.2016 - preračunano 1.180 

Povečanje 298 

Aktuarske izgube 298

Zmanjšanje (4)

Prenos sorazmernega  dela aktuarskih izgub (4)

Končno stanje  na dan 31.12.2017 1.474  
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Gibanje rezerv za pošteno vrednost v 2016: 
 
 

(v tisoč  EUR)

Nekratkoročne 
finančne 
naložbe

Aktuarske 
izgube skupaj

Končno stanje  na dan 31.12.2015 4 1.037 1.041 

Povečanje - 147 147 

Aktuarske izgube - 229 229

Vpliv odloženih davkov - (82) (82)

Zmanjšanje (4) - (4)

Odprava ob odtujitvi FN (4) - (4)

Končno stanje  na dan 31.12.2016 - 1.184 1.184  
 

4.8.15   DONOS NA DELNICO   

Čisti dobiček na delnico obračunskega obdobja znaša 0,8592 EUR in je enak popravljenemu 
čistemu dobičku na delnico. 
 

4.8.16   REZERVACIJE 

 
Gibanje rezervacij v letu 2017 
 

(v tisoč  EUR)

Stanje 
31.12.2016

Pripis rezervacij- 
priojitev Casino 
Kobarid d.d.

Stanje 
31.12.2016 

preračunano
Oblikovanje Koriščenje Odprava Prevedbena 

rezerva
Stanje  

31.12.2017

Jubilejne nagrade 1.383 27 1.410 113 (79) (47) 37 1.434

Odpravnine ob upokojitvi 4.502 66 4.568 276 (16) - 298 5.126

Rezervacije skupaj 5.885 93 5.978 389 (95) (47) 335 6.560  
 
 
Gibanje rezervacij v letu 2016 
 
 

(v tisoč  EUR)
Stanje 
31.12.2015 Oblikovanje Koriščenje Odprava

Prevedbena 
rezerva

Stanje 
31.12.2016

Jubilejne nagrade 1.320 188 (125) - - 1.383
Odpravnine ob upokojitvi 4.014 266 (9) - 231 4.502

Rezervacije skupaj 5.334 454 (134) - 231 5.885  
 
Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih 
nagrad temelji na aktuarskem izračunu s strani družbe 3sigma d.o.o., Ljubljana, v katerem so bile 
upoštevane naslednje predpostavke: 
 

 rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 2,5 % letno v letu 
2018 in 2,5 % v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač, 

 v izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz 
Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega razmerja, v 
enaki višini kot je v prejšnjem odstavku predpostavljena rast plač v Republiki Sloveniji, 

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

 izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,44 % letno, kar je konec decembra 2017 znašala 
donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Evro območju. 
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Obveznosti za pozaposlitvene zaslužke 
 

(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Stanje 1.1. 4.568 4.074 

Stroški sprotnega službovanja (CSC) 194 180

Stroški obresti (IC) 82 91

Izplačani pozaposlitveni zaslužki (16) (9)

Aktuarski presežek/primanjkljaj, od tega: 298 232

-sprememba finančnih predpostavk 280 127

-izkustvo 18 105

Stanje 31.12. 5.126 4.568  
 
 
Analiza občutljivosti 
 

Sprememba v

Sprememba za 0,5 -0,5 0,5 -0,5

Vpliv na stanje obveznosti v EUR (415) 381 380 -409

odstotni točki odstotni točki

Rast plačDiskontna stopnja

 
 

4.8.17   ODLOŽENI PRIHODKI 

(v  tisoč EUR)

Stanje 
31.12.2016  

preračunano

Prejeti novi 
odloženi prihodki

Odprava 
odloženih 
prihodkov

Stanje 
31.12.2017

Brezplačno pridobljene nepremičnine, naprave 
in oprema 113 74 (46) 141  
 

4.8.18    NEKRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Dolgoročni blagovni krediti, prejeti od tujih dobaviteljev 144 291

Prejete dolgoročne varščine 71 65

Druge dolgoročne obveznosti 44 89

Skupaj 259 445  
 
Nekratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo predvsem nekratkoročni blagovni krediti, prejeti 
na podlagi pogodb z tujimi dobavitelji za dobavljene igralne avtomate, prejete nekratkoročne 
varščine na podlagi sklenjenih nekratkoročnih najemnih pogodb za nepremičnine v lasti družbe in 
obveznosti do uprave iz naslova spremenljivega dela plače. 
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Zapadlost nekratkoročnih obveznosti po letih: 
 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

2018 - 389

2019 208 20

2020 26 17

2021 - 9

2022 - -

2023 6 -

2026 9 -

nedoločen čas 10 10

259 445  
 

4.8.19  KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI   

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Obveznosti do odvisnih podjetij 104 75

Obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji 7.109 5.716

Obveznosti do dobaviteljev zunaj Slovenije 1.936 2.587

Druge poslovne obveznosti 18.560 16.969

- obveznosti do zaposlencev 9.051 8.274

- obveznosti do države 6.419 5.404

- druge poslovne obveznosti 3.090 3.290

Poslovne obveznosti skupaj 27.709 25.347  
 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so največja postavka obveznosti do zaposlencev. V 
izkazu finančnega položaja so pripoznane iz naslova: 

- bruto bruto plač zaposlencev za mesec december 2017 v znesku 4.576 tisoč EUR 
(31.12.2016 - preračunano: 4.057 tisoč EUR), 

- neizkoriščenega letnega dopusta v višini 1.135 tisoč EUR (31.12.2016 - preračunano: 1.000 
tisoč EUR), 

- viškov ur v višini 66 tisoč EUR (31.12.2016: 51 tisoč EUR), 
- udeležbe pri dobičku v višini 1.390 tisoč EUR (31.12.2016: 893 tisoč EUR), 
- plač iz naslova uspešnosti v višini 2.481 tisoč EUR, (31.12.2016: 2.576 tisoč EUR) ter 
- druge obveznosti v znesku 386 tisoč EUR (31.12.2016 - preračunano: 417 tisoč EUR).  

 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 3.090 tisoč EUR (31.12.2016: 3.290 tisoč EUR) 
sestavljajo predvsem: 
 

  obveznosti do gostov igralnic, članov Privilege cluba, iz naslova igralnega depozitnega 
računa v znesku 1.739 tisoč EUR (2016: 2.021 tisoč EUR); 
 

  obveznosti do igralcev za žetone v posesti tretjih v znesku 1.059 tisoč EUR (2016 - 
preračunano: 1.076 tisoč EUR). 
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Ročnost kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev: 
 

(v tisoč EUR) 31.12.2017
31.12.2016 

preračunano

Nezapadlo 8.304 7.983

Zapadlo

- od 1 do 60 dni 614 264

- od 61 do 180 dni 1 36

- od 181 do 360 dni 91 3

- nad 360 dni 35 17

Skupaj 9.045 8.303  
 

 

4.8.20     NEKRATKOROČNE IN KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  

(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano

Nekratkoročna posojila 52.669 55.526 
-posojila, prejeta od bank 52.010 55.503
-posojila, prejeta od drugih 659 23

Kratkoročna posojila 2.461 1.892 

-del nekratkoročnega posojila, prejetega od bank, ki zapade v 
prihodnjem letu 2.211 1.568
-posojila, prejeta od podjetij v skupini - -
-posojila, prejeta od bank - 168
-posojila, prejeta od drugih 167 47
-kratkoročne obveznosti za obresti 83 109
-kratkoročne obveznosti za obresti do podjetij v skupini - -

Posojila skupaj 55.130 57.418  
 
Družba ima na dan 31.12.2017 vse finančne obveznosti zavarovane s hipotekami na 
nepremičninah. Dodatno je zavarovano posojilo GB d.d., v višini 5.147 tisoč EUR, z zastavno 
pravico na deležu odvisnega podjetja HIT Alpinea d.o.o. (pojasnilo 4.8.4), posojilo GB d.d., v višini 
4.071 tisoč EUR z odstopom terjatev za najemnine za kamp Špik in posojili Abanke d.d., v 
skupnem znesku 5.173 tisoč EUR z odstopom terjatev iz naslova bodočih prilivov po Pogodbah o 
sprejemanju bančnih plačilnih kartic (pojasnilo 4.8.11). 
 
 
Preglednica gibanja nekratkoročnih posojil v 2017: 
 

(v tisoč EUR)

Glavnica dolga  
31.12.2016 

Nova posojila v 
letu

Prenos na 
kratkoročna 

posojila 
Odplačila v letu Glavnica dolga 

31.12.2017 Dolgoročni del Kratkoročni del 

Obveznosti do bank 55.503 4.500 (2.640) (5.353) 52.010 52.010 2.211

Obveznosti do drugih 23 1.027 (391) - 659 659 167
Skupaj 55.526 5.527 (3.031) (5.353) 52.669 52.669 2.378  
 
 
Preglednica gibanja nekratkoročnih posojil v 2016: 
 

(v tisoč EUR)

Glavnica 
dolga  

31.12.2015

Nova posojila 
v letu

Prenos na 
kratkoročna 

posojila 

Odplačila v 
letu

Glavnica 
dolga 

31.12.2016
Dolgoročni del Kratkoročni 

del 

Obveznosti do bank 52.868 4.827 (1.568) (624) 55.503 55.681 1.568
Obveznosti do drugih - 94 (47) (24) 23 23 47

Skupaj 52.868 4.921 (1.615) (648) 55.526 55.704 1.615  
 
Obrestne mere za prejeta nekratkoročna posojila so variabilne in so vezane na 6 mesečni Euribor in 
so na dan izkaza finančnega položaja znašale povprečno 1,70 % - 1,75 %.   
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Ročnost po letih: 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

2018 - 1.591

2019 2.446 6.722

2020 49.944 47.213

2021 53 -

2022 53 -

2023 53 -

2024 53 -

2025 53 -

2026 14 -

skupaj 52.669 55.526  
 
Družba nima finančnih dolgov do članov uprave in članov nadzornega sveta. 
 

4.8.21     DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    

(v tisoč EUR)
31.12.2017 31.12.2016 

preračunano

Obveznosti za prejete predujme 279 238

Druge obveznosti 4.473 4.660

Druge obveznosti skupaj 4.752 4.898  
 
Med druge kratkoročne obveznosti družba uvršča prejete predujme in kratkoročno odložene 
prihodke ter vnaprej vračunane odhodke. Pomembnejše druge kratkoročne obveznosti na dan 
31.12.2017 so: 
 

 vnaprej vračunani odhodki za obveznosti iz naslova neizkoriščenih, podeljenih ugodnosti 
gostom igralnice, članom Privilege cluba, v znesku 1.327 tisoč EUR (31.12.2016 - 
preračunano: 1.736 tisoč EUR),  

 
 neizplačani dobitki pri progresivnih posebnih igrah na srečo, ki so na dan 31.12.2017 

izkazane v višini  2.314 tisoč EUR (31.12.2016 - preračunano: 2.512 tisoč EUR).  
 

4.8.22     POGOJNE OBVEZNOSTI 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Dane garancije 2.788 1.705
Drugo 1 1
Pogojne obveznosti skupaj 2.789 1.706  
 
Dne 23.8.2013 je družba podpisala pogodbo o pristopu k dolgu za posojilo odvisnega podjetja HIT 
Alpinea d.d. v odobrenem znesku 2 mio EUR. Družba HIT Alpinea d.o.o. je v roku koriščenja delno 
črpala kredit in po stanju 31.12.2017 znaša 930 tisoč EUR (2016: 930 tisoč EUR), zato ima družba 
HIT d.d. v tej višini pripoznano potencialno obveznost. 
 
Družba je pristopila k dolgu odvisnega podjetja HIT Coloseum d.o.o. za garancijo s strani NLB 
Banka d.d., Sarajevo v vrednosti 511 tisoč EUR za zavarovanje plačil po zakonu o igrah na srečo 
Republike Bosne in Hercegovine. 
 
Dana garancija NKBM d.d., v vrednosti 200 tisoč EUR, je izdana za dobro izvedbo pogodbenih del 
za dodeljeno koncesijo v tujini, za aktiviranje mreže s športnimi igrami na daljavo. 
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Dana bančna garancija NKBM d.d., v vrednosti 147 tisoč EUR je izdana za zanesljivost plačila 
letalskih kart letalskih prevoznikov članic združenja IATA. 
 
S podpisom poroštvene pogodbe v mesecu marcu 2017 med družbo HIT in bankami upnicami 
odvisne družbe HIT Alpinea d.o.o., se je družba HIT zavezala, da bo kot porok in plačnik izpolnila 
vse zapadle obveznosti HIT Alpinea d.o.o. do bank do skupnega zneska glavnice 1 mio EUR. 
  
Možne obveznosti iz naslova tožb 
 
Proti družbi HIT kot toženi stranki potekajo na sodiščih tožbe v skupnem znesku 3.845 tisoč EUR.  
Med večjimi tožbenimi zahtevki so: 

- odškodninska tožba zaradi zasvojenosti z igrami na srečo, podredno tožba za neupravičeno 
pridobitev sredstev, vrednost tožbenega zahtevka 2.336 tisoč EUR,  

- odškodninska tožba za zemljišče v znesku 1.044 tisoč EUR,  
- tožba zaradi plačil storitev po nižjih cenah, kot bi jih po mnenju tožnika morala družba 

plačevati, vrednost obogatitvenega zahtevka 222 tisoč EUR, 
- tožbe z delovnopravnega področja v skupni vrednosti tožbenih zahtevkov 23 tisoč EUR, 
- predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v višini 191 tisoč EUR manjšinskim 

delničarjem odvisnega podjetja HIT Alpinea d.o.o. (pojasnilo 4.8.28), 
- ter ostali manjši tožbeni zahtevki v skupnem znesku 28 tisoč EUR.  

 
Družba je na osnovi poznavanja vsebine sporov in na osnovi pravnih mnenj zunanjih strokovnjakov 
ocenila, da oblikovanje rezervacij za večino zgoraj omenjenih tožb ni potrebno, razen za dva 
manjša tožbena zahtevka, za katera pa so bile oblikovane kratkoročne rezervacije, ki na dan 
31.12.2017 znašajo 7 tisoč EUR. Dodatna denarna odpravnina manjšinskim delničarjem odvisnega 
podjetja HIT Alpinea d.o.o. bo pripoznana kot povečanje naložbe v družbo. 
 

4.8.23    POSLOVNI NAJEMI  

 
Pri poslovnih najemih se najemnine pripoznajo kot odhodek po enakomerni časovni metodi.  
 
Prihodnje najmanjše najemnine za sredstva dana v nepreklicni poslovni najem so na dan 
finančnega izkaza 106 tisoč EUR: 
 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Do 1 leta 106 59

Najmanjša vsota najemnin 106 59  
 
Družba ima sklenjeno najemno pogodbo za najem zemljišč za nedoločen čas z šest mesečnim 
odpovednim rokom. Pri ostalih najemnih pogodbah sklenjenimi za nedoločen čas  gre v glavnem za 
najem poslovnih  prostorov. 
 
Prihodnje najmanjše najemnine za sredstva vzeta v nepreklicni poslovni najem znašajo na dan 
finančnega izkaza  tisoč EUR: 
 

(v EUR) 31.12.2017 31.12.2016  
preračunano

Do 1 leta 135 95

Najmanjša vsota najemnin 135 95  
 

4.8.24  FINANČNA TVEGANJA IN FINANČNI INŠTRUMENTI 

V tem poglavju so predstavljena razkritja povezana s tveganji in finančnimi instrumenti, 
upravljanje s tveganji pa je pojasnjeno v poslovnem delu letnega poročila v pojasnilu 3.9 
Upravljanje s tveganji. 
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4.8.24.1 Pregled tveganj 

 
Družba spremlja različne vrste tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem delovanju: 
 

 kreditno tveganje, 
 tveganje spremembe obrestnih mer, 
 tveganje plačilne sposobnosti, 
 valutno tveganje, 
 inflacijsko tveganje, 
 tveganje finančne nediscipline. 

 
 
Kreditno tveganje 
v igralniški dejavnosti je nizko, saj je sprejemanje plačil predvsem v gotovini in s plačilnimi 
karticami. Minimalno tveganje lahko nastane le z izdanimi računi v hotelski in gostinski dejavnosti, 
ki so v zelo nizkem obsegu nepravočasno plačani s strani kupcev. Posojila, dana odvisnim družbam, 
so dodatno zavarovana (menice, zastava opreme, vpis hipoteke na nepremičnino).  
 
Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31.12.2017 predstavljajo knjigovodske 
vrednosti finančnih sredstev: 
 
 

(v tisoč  EUR) 
Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016  

preračunano

Nekratkoročno dana posojila 4.8.4 in 4.8.5 176 34
Nekratkoročne poslovne terjatve 4.8.7 1 51
Kratkoročno dana posojila 4.8.10 14 225
Terjatve do odvisnih podjetij 4.8.11 140 512
Terjatve do kupcev 4.8.11 536 537

Skupaj 867 1.359  
 
 
Analiza starosti terjatev do kupcev in odvisnih podjetij  
 
 

(v  tisoč EUR)

Bruto vrednost 
2017 Popravek 2017 Neto vrednost 

2017

Bruto vrednost 
2016  

preračunano
Popravek 2016 

Neto vrednost 
2016  

preračunano

Nezapadlo 513 1 512 893 - 893

Že zapadlo do 60 dni 139 4 135 153 - 153

Že zapadlo od 61 do 180 dni 57 24 33 19 - 19

Že zapadlo od 181 do 360 dni 5 6 (1) 4 4 -

Že zapadlo več kot 360 dni 2.303 2.303 - 2.337 2.330 7

Skupaj 3.017 2.338 679 3.406 2.334 1.072  
 
Plačilni roki za terjatve do kupcev se gibljejo od 8 – 30 dni od dneva opravljene storitve ali dobave 
blaga. Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane. Družba redno spremlja plačilno disciplino 
kupcev in ocenjuje, da je znesek neplačanih terjatev konec leta 2017 za družbo HIT v sprejemljivih 
okvirjih. Prav tako družba ocenjuje, da se plačilna disciplina kupcev v 2017 ni spremenila. 
 
V letu 2017 je družba odpisala za 23 tisoč terjatev do kupcev. 
 
 
Izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev po regijah: 
 

(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano 

Slovenija 366 374
Tujina 170 163
Skupaj 536 537  
 
Terjatve do kupcev so razpršene, tako da ni večje izpostavljenosti do posameznega kupca. 
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Izpostavljenost kreditnemu tveganju za dana posojila po regijah: 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Slovenija 116 48
Tujina 74 211
Skupaj 190 259  
 
 
Tveganje spremembe obrestnih mer 
je izrazito nizko, saj so le-te določene na podlagi Krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju z 
bankami in temeljijo na ukrepih centralne evropske banke. K temu je pripomoglo tudi zmanjšanje 
zadolženosti družbe v letih 2015 – 2017. 
 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016 
preračunano 

Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri

Finančna sredstva 119 257

Finančne obveznosti 827 238

Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri

Finančna sredstva - -

Finančne obveznosti 54.221 57.071  
 
 
Analiza občutljivosti denarnega toka pri inštrumentih z variabilno obrestno mero 
 
Povečanje variabilne obrestne mere za finančne obveznosti za 100 bazičnih točk bi poslovni izid 
zmanjšalo za leto 2017 za 542 tisoč EUR.  
 
Zmanjšanje variabilne obrestne mere za finančne obveznosti za 100 bazičnih točk ne bi imelo 
vpliva na poslovni izid, saj ima družba sklenjene takšne posojilne pogodbe, da je v primeru 
negativne vrednosti 6 mesečnega EURIBOR-a, višina obrestne mere enaka pribitku.  
 
 
Prejeta nekratkoročna posojila: 
 
 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročna posojila

-bančna posojila 52.010 55.503

-druga posojila 659 23

Povprečno stanje nekratkoročnih posojil v letu 58.897 56.058

Obresti v poslovnem letu 1.221 1.563

Drugi stroški najemanja nekratkoročnih posojil 82 86

Zapadlost do vključno treh let 52.078 9.857

Valutna struktura nekratkoročnih posojil 

- EUR 52.669 55.526

Sestava nekratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere

- spremenljiva 98,75% 99,96%

- fiksna 1,25% 0,04%  
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Prejeta kratkoročna posojila (9) : 
 

(v tisoč EUR) 

31.12.2017 31.12.2016  
preračunano 

Kratkoročna posojila, vključno s kratkoročnim delom 
nekratkoročnih posojil     

-bančna posojila 2.211 1.736  

-druga posojila  167 47  
Kratkoročna posojila, brez kratkoročnega dela nekratkoročnih 
posojil     

Povprečno stanje kratkoročnih posojil v letu 7.103 9.686  

Obresti v poslovnem letu 1 2  

Drugi stroški najemanja posojil 14 22  

Povprečni efektivni strošek kratkoročnih posojil v letu 0,21% 0,25% 

Valutna struktura kratkoročnih posojil      

- EUR 2.378 1.783 

Sestava kratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere     

- spremenljiva 92,98% 90,58% 

- fiksna 7,02% 9,42% 
 
 
Tveganje plačilne sposobnosti  
družba zmanjšuje s kratkoročnim načrtovanjem, spremljanjem in napovedovanjem kratkoročnih 
denarnih tokov ter z izvajanjem podpisane dolgoročne Krovne pogodbe o finančnem 
prestrukturiranju z bankami. Izvedeni ukrepi za doseganje kratkoročne in dolgoročne plačilne 
sposobnosti omogočajo družbi še naprej uspešno izvajanje tako poslovnega kot produktnega 
prestrukturiranja.  
 
 
Zapadlost finančnih obveznosti na dan 31.12.2017: 
 

Pogodbeni denarni tokovi

(v  tisoč EUR)
Knjigovodska 

vrednost Skupaj Do pol leta
Pol leta do 1 

leto 1-2 leti 2-5 leti nad  5  let

Neizvedene finančne obveznosti

Prejeta nekratkoročna bančna posojila 54.221 54.221 1.105 1.106 2.211 48.513 1.286
Prejeta nekratkoročna ostala posojila 826 826 95 72 235 251 173
Prejeta kratkoročna bančna posojila -
Prejeta kratkoročna ostala posojila -
Obveznosti za obresti od financiranja 83 83 83
Nekratkoročne obveznosti do dobaviteljev 144 144 135 9
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 9.149 9.149 8.668 475 6
Ostale obveznosti brez obveznosti do države in zaposlenih 3.090 3.090 3.090

Neizvedene finančne obveznosti skupaj 67.513 67.513 13.041 1.653 2.587 48.773 1.459  
 
 
Valutno tveganje  
izhaja iz denarnih tokov, nominiranih v tuji valuti. Navedeno tveganje je minimalno, saj poslovanje 
družbe poteka v evrih, prav tako so vsa prejeta posojila prejeta v funkcijski valuti družbe.  
 
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju družba obvladuje predvsem s trženjskimi prijemi ter 
številnimi ukrepi za znižanje in racionalizacijo stroškov ter nenehnim nadzorom nabavnih cen. 
 
Tveganje finančne nediscipline je zaradi dejavnosti družbe, ki v osrednjem poslovnem procesu 
(igralništvo) posluje pretežno z gotovino, zelo nizko. 
 

                                                 
9 V povprečnem stanju kratkoročnih posojil v letu sta upoštevana odobrena kratkoročna okvirna kredita v skupnem znesku 
7.040 tisoč EUR. 
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Za zavarovanje pred tveganjem neizpolnitve nedenarnih obveznosti, ki se nanaša na 
nepravočasno dobavo osnovne opreme, družba uporablja posebne pogodbene določbe v pogodbah, 
sklenjenih s posameznimi izvajalci oz. dobavitelji. 
 

4.8.25   UPRAVLJANJE S KAPITALOM 

(v tisoč  EUR)
31.12.2017 31.12.2016  

preračunano

Finančne obveznosti 55.130 57.418
Poslovne in druge obveznosti 32.720 30.691

Denar in denarni ustrezniki (20.664) (17.630)
Neto zadolženost 67.186 70.479
Kapital 52.228 48.050
Kapital in neto zadolženost 119.414 118.529
Kazalnik finančnega vzvoda 0,44 0,59  
 

4.8.26  KNJIGOVODSKE IN POŠTENE VREDNOST 

 

(v  tisoč EUR)

Knjigovodska 
vrednost Poštena vrednost Knjigovodska 

vrednost Poštena vrednost

Nekratkoročno dana posojila 176 176 34 34

Kratkoročno dana posojila 14 14 225 225

Poslovne terjatve 2.174 2.174 2.590 2.590

Denar in denarni ustrezniki 20.664 20.664 17.630 17.630
Skupaj neizpeljana finančna sredstva 23.028 23.028 20.479 20.479 

Nekratkoročno prejeta posojila 52.669 52.669 55.526 55.526

Nekratkoročne poslovne obveznosti 259 259 445 445

Kratkoročno prejeta posojila 2.461 2.461 1.892 1.892
Poslovne in ostale obveznosti brez obveznosti do 
države in zaposlenih ter predujmov 12.239 12.239 11.668 11.668
Skupaj neizpeljane finančne obveznosti 67.628 67.628 69.531 69.531 

31.12.2016  preračunano31.12.2017

 
 
 
Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni: 
 

1.  raven – sredstva po tržni ceni; 
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena  
neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov; 
3.  raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov. 
 
 

(v tisoč  EUR) 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj
Sredstva, za katera je poštena 
vrednost razkrita
Nekratkoročno dana posojila - - 176 176 - - 34 34
Kratkoročno dana posojila - - 14 14 - - 225 225
Terjatve do odvisnih podjetij - - 140 140 - - 512 512
Terjatve do kupcev - - 536 536 - - 537 537
Denar in denarni ustrezniki - - 20.664 20.664 - - 17.630 17.630
Sredstva, za katera je poštena 
vrednost razkrita, skupaj - - 21.530 21.530 - - 18.938 18.938

31.12.2017 31.12.2016  preračunano
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(v tisoč  EUR) 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj
Obveznosti, za katere je poštena 
vrednost razkrita
Prejeta nekratkoročna posojila - - 52.669 52.669 - - 55.694 55.694
Nekratkoročne poslovne obveznosti brez 
obveznosti do države in zaposlenih - - 222 222 - - 341 341
Prejeta kratkoročna posojila - - 2.461 2.461 - - 1.723 1.723
Poslovne in ostale obveznosti brez obveznosti 
do države in zaposlenih - - 12.239 12.239 - - 11.670 11.670
Obveznosti, za katere je poštena 
vrednost razkrita, skupaj - - 67.591 67.591 - - 69.428 69.428

31.12.2017 31.12.2016 preračunano

 
 
 

4.8.27     POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

4.8.27.1  Povezave z odvisnimi podjetji 
 

(v  tisoč EUR)

Promet 
terjatev- 

kupci

Promet 
obveznosti-
dobavitelji

Promet 
terjatev- 
obresti

Promet 
obveznosti - 

obresti

Prejeta 
posojila

Dana 
posojila

HIT d.d. 377 36 13
HIT Alpinea d.d. 75
HIT Larix d.d. 100
HIT International d.o.o. 36 13
HIT Coloseum d.o.o. 202
Skupaj 377 377 36 36 13 13  
 
Odvisna podjetja v Skupini HIT so z obvladujočo družbo poslovala na osnovi sklenjenih pogodb o 
medsebojnem sodelovanju, pri čemer so bile uporabljene tržne cene storitev. Letna obrestna mera 
za dana posojila znotraj Skupine HIT je bila 1 %. 

4.8.27.2  Podatki o skupinah oseb družbe HIT d.d. 

 
Družba na dan 31.12.2017 nima terjatev za dane predujme in posojila do članov uprave, članov 
nadzornega sveta in drugih delavcev družbe, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne velja 
tarifni del kolektivne pogodbe. 
 
Na dan 31.12.2017 ima družba v višini 89 tisoč EUR obveznosti do članov uprave iz naslova 
spremenljivega dela plače.  
 
V letu 2017 so znašali prejemki drugih delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne velja 
tarifni del kolektivne pogodbe, 345 tisoč EUR. 
 
Prejemki članov uprave  
 
Prejemki članov uprave družbe v letu 2017 so znašali:  
 
Prejemki članov uprave v 2017

(v tisoč EUR)

Fiksni del prejemkov 27,05 72,42 32,62 65,19 98,82 75,88 371,99

Variabilni del prejemkov 35,77 - 32,33 - 20,92 6,86 95,87

Bonitete 1,56 3,89 2,05 3,89 0,03 0,03 11,44

Regres za letni dopust 0,16 1,10 0,23 0,83 1,10 1,10 4,51

Regresirana prehrana 0,06 0,58 0,33 0,61 0,99 1,18 3,73

Povračila stroškov - 2,04 0,04 1,83 2,84 0,88 7,63

Drugi prejemki 3,11 - - - - - 3,11

Dodatek za ločeno življenje - 2,67 - - - - 2,67

Pogodba o poslovodenju - - - - 6,00 - 6,00

Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja 53,98 - - - - - 53,98

Konkurenčna klavzula 46,72 - 47,99 - - - 94,70
Prejemki članov uprave skupaj 168,40 82,69 115,59 72,34 130,70 85,92 655,65

Dimitrij 
Piciga Simona Mele Zvonko 

Šuler
Marjan 
Zahar SkupajJanez Mlakar Tevž Korent
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Politika prejemkov članov uprave  
 
Prejemke poslovodnih oseb v družbi HIT urejata Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v 
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v 
nadaljevanju: ZPPOGD) in Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine 
spremenljivih prejemkov direktorjev (v nadaljevanju Uredba). ZPPOGD določa pravila, ki jih morajo 
člani organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb (pogodb o zaposlitvi in 
aneksov k tem pogodbam) poslovodnih oseb (v primeru družbe HIT so to predsednik in člani 
uprave (v nadaljevanju člani uprave)) in pri odločanju o višini spremenljivih prejemkov 
(variabilnega dela plačil) uprave.  
 
Družba HIT  se v skladu z Uredbo šteje za veliko družbo. 
 
Član uprave družbe je v skladu s pogoji, določenimi v ZPPOGD, upravičen do: 
- osnovnega plačila, to je bruto plačila, nezmanjšanega za davke in prispevke, 
- spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja in 
- odpravnine. 
 
Članu uprave pripada osnovno mesečno bruto plačilo v skladu z določili ZPPOGD in Uredbe. 
Osnovno plačilo članov uprave se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbah Skupine 
HIT, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (HIT d.d. Nova Gorica, HIT Alpinea d.o.o., HIT 
Larix d.d.), izplačane v preteklem letu, pomnožene z mnogokratnikom največ 5 (pet). V poslovnem 
letu 2017 se je za člane uprave uporabljal razpon mnogokratnikov od 3,5 do 5; v odvisnosti od 
obsega in zahtevnosti dela ter števila in velikosti poslovnih področij, ki jih pokrivajo. Odločitev o 
višini mnogokratnika sprejme Nadzorni svet ob potrjevanju Pogodbe o zaposlitvi s članom uprave. 
 
Članu uprave pripada v skladu z določili 4. člena ZPPOGD in pogodbe o zaposlitvi spremenljivi 
prejemek, ki ga določi nadzorni svet družbe na koncu vsakega poslovnega leta in je odvisen od 
vnaprej merljivih meril uspešnosti, ki jih sprejme nadzorni svet družbe. V družbi so za poslovno 
leto 2017 veljala merila uspešnosti za določanje spremenljivega prejemka upravi, ki so bila 
sprejeta na 40. seji nadzornega sveta družbe dne 31.5.2016 in so usklajena z zakonom. 
Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil člana uprave v preteklem 
poslovnem letu. 
 
Članu uprave v primeru odpoklica s funkcije brez utemeljenega razloga ali iz drugih ekonomsko 
poslovnih razlogov pripada odpravnina v višini 6-kratnika zneska njegove zadnje mesečne osnovne 
plače, v skladu z ZPPOGD. 
 
 
Prejemki članov nadzornega sveta  
 
Prejemki članov nadzornega sveta za opravljanje funkcije nadzora, izplačani v letu 2017, so 
znašali:  
 
 

Sejnine 
Plačilo za 

opravljanje 
funkcije v NS

Bonitete Povračila 
stroškov

SKUPAJ PREJEMKI 
ČLANOV 

NADZORNEGA 
SVETA 

3,25 7,75 0,02 - 11,01

3,60 7,20 0,01 0,15 10,96

3,25 5,48 0,02 - 8,74

4,79 9,55 0,02 0,11 14,45

5,50 13,75 0,03 0,09 19,37

5,06 11,43 0,03 - 16,52

1,82 7,11 0,02 - 8,94

1,82 4,95 0,02 0,54 7,32

2,48 6,57 0,02 0,99 10,05

3,69 9,24 0,02 - 12,94

35,23 83,02 0,19 1,87 120,30Skupaj

Prejemki članov nadzornega sveta v 
2017 (v tisoč EUR)

Nada Drobne Popovič

Silvan Križman

Marino Furlan

Bajraktarević Gregor

Frelih Irma

Medvešček Vasja

Miran Lampret

Blaž Aldžić Matiš

Simon Bratina

Pintar Marjan 

 
 
V letu 2017 je bilo preostalim članom komisij nadzornega sveta izplačanih 8,7 tisoč EUR. 
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Politika prejemkov članov nadzornega sveta  
 
Po sklepu 20. skupščine delničarjev, ki je bila 24.8.2011, člani nadzornega sveta prejmejo za 
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR 
bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za 
posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. 
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Skupni znesek sejnin, bodisi iz 
naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči 
vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta na 
letni ravni. 
 
Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11 
tisoč EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do 
doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, 
namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.    
 
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega 
člana znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 
Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje 
funkcije člana komisije nadzornega sveta.    
   
Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za 
opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo 
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih zneskov. Član ali predsednik 
komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih 
član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler 
skupni znesek takih doplačil, ne dosežejo vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije 
za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni.     
 

4.8.27.3 Podatki o skupinah oseb pripojene družbe Casino Kobarid d.d. 
 
Prejemki direktorja pripojene družbe Casino Kobarid d.d. v letu 2017 do datuma pripojitve so 
znašali: 
 
Prejemki direktorja v 2017

(v tisoč EUR)

Fiksni del prejemkov 25,82

Bonitete 0,05

Regres za letni dopust 0,38

Regresirana prehrana 0,60

Povračila stroškov 0,82

Dodatek za ločeno življenje 2,16

Prejemki članov uprave skupaj 29,82

Dragan 
Pelengić

                      
 
Prejemki članov nadzornega sveta pripojene družbe Casino Kobarid d.d., izplačani v letu 2017, do 
datuma pripojitve so znašali: 
 

Sejnine 
Plačilo za 

opravljanje 
funkcije v NS

Bonitete Povračila 
stroškov

SKUPAJ PREJEMKI 
ČLANOV 

NADZORNEGA 
SVETA 

0,15 1,61 - - 1,76

0,08 0,83 - - 0,92

0,23 1,93 - - 2,16

0,08 0,58 - - 0,66

0,23 1,75 0,02 0,25 2,25

0,78 6,70 0,02 0,25 7,74Skupaj

Tevž Korent

Naraločnik Marko

Prejemki članov nadzornega sveta v 
2017 (v tisoč EUR)

Simona Mele

Janez Mlakar

Zahar Marjan
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Politika prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta družbe Casino Kobarid do 
pripojitve 

Direktor družbe: 

V družbi Casino Kobarid d.d. se je vse do pripojitve glede plačila direktorju družbe, uporabljalo ista 
pravila glede določitve osnovne plače direktorja kot to velja v matični družbi HIT . Osnovno plačilo 
direktorja je bilo tako določeno v višini povprečne bruto plače izplačane v družbah Skupine HIT, ki 
imajo sedež na območju Republike Slovenije, izplačane v preteklem letu, pomnožene z 
mnogokratnikom 2,22. Odločitev o višini mnogokratnika sprejme Nadzorni svet ob podpisu 
Pogodbe o zaposlitvi z direktorjem, pri čemer mora le ta upoštevati Kodeks korporativnega 
upravljanja Skupine HIT, ki določa, da vsi skupni prejemki direktorja v odvisni družbi, ne morejo 
znašati več kot 75 % bruto plače predsednika uprave družbe HIT.  Direktorju je pripadal v skladu z 
določili 4. člena ZPPOGD spremenljivi prejemek, ki ga določi nadzorni svet družbe na koncu 
vsakega poslovnega leta in je odvisen od vnaprej merljivih meril uspešnosti, ki jih sprejme 
nadzorni svet družbe. Spremenljivi prejemek iz prejšnjega odstavka je pripadal direktorju enkrat 
letno, in sicer se je določilo s sklepom nadzornega sveta, ob sprejemanju letnega poročila za 
preteklo leto. Spremenljivi prejemek je lahko znašal največ 30 % izplačanih osnovnih plačil 
direktorja družbe v preteklem poslovnem letu. 

V letu 2017 direktor ni prejel variabilnega dela plače. 

Nadzorni svet: 

Sejnine in osnovno plačilo za opravljanje funkcije članov Nadzornega sveta so bile v letu 2017 
izplačane višini, kot je to določil sklep skupščine družbe iz leta 2014, ki je bil sprejet upoštevaje 
ZPPOGD in Kodeks korporativnega upravljanja Skupine HIT.  
 

4.8.28     DRUGI POMEMBNI DOGODKI, PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

Vseslovensko združenje malih delničarjev je v letu 2017 podalo na Okrožno sodišče v Kranju 
predlog za sodni preizkus denarne odpravnine izključenih manjšinskih delničarjev odvisnega 
podjetja HIT Alpinea d.o.o. pod opravilno številko Ng 5/2017. V postopku pred poravnalnim 
odborom v januarju 2018 je bila sklenjena poravnava, s katero je bila določena dodatna denarna 
odpravnina na delnico. Skupna vrednost doplačila za izključene delnice znaša 191 tisoč EUR.  
 
Član uprave družbe Zvonko Šuler je sklenil 13.02.2018 dogovor o sporazumnem prenehanju 
mandata člana uprave in pogodbe o zaposlitvi, pri čemer mu je mandat prenehal 15.02.2018. 
Uprava družbe HIT  v času od 15.02.2018 do imenovanja novega člana ostaja tričlanska. 
 
Družba je 12.02.2018 prejela sklep Trgovskega sodišča v Reki, s katerim je le ta odredil narok 
upnikov v stečajnem postopku družbe Casino Kristal Umag d.o.o. – v stečaju  dne 6.4.2018. Prav 
tako je sprejel sklep s katerim daje soglasje na zaključno razdelitev stečajne mase, po katerem naj 
bi bila družba HIT poplačana v skupnem znesku 4.347 tisoč HRK. Upniki drugega vrstnega reda, 
med katerimi je tudi družba HIT, bodo tako poplačani v višini 3,40% priznanih terjatev. Sklep ni 
dokončen. 
 

4.8.29     RAZKRITJA V ZVEZI Z REVIDIRANJEM 

Pogodbena vrednost storitev revidiranja, ki jih je za poslovno leto 2017 opravila revizorska družba 
DELOITTE REVIZIJA d.o.o. je 23 tisoč EUR brez DDV.  
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4.8.30   POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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SKUPINA HIT 
 
 
Računovodsko poročilo, za leto končano 31.12.2017 
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4.9 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE HIT 

 

4.9.1 SKUPINSKI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

(v tisoč EUR) Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročna sredstva
Nepremičnine, naprave in oprema 4.13.1 128.134 136.715
Neopredmetena sredstva in dobro ime 4.13.2 1.125 1.473
Naložbene nepremičnine 4.13.3 6.018 6.254
Druge finančne naložbe 4.13.4 845 793
Nekratkoročne poslovne terjatve 4.13.5 1 51
Terjatve za odloženi davek 4.12.3 1.158 1.210
Druga nekratkoročna sredstva 4.13.6 285 489
Nekratkoročna sredstva skupaj 137.566 146.985

Kratkoročna sredstva
Zaloge 4.13.7 1.530 1.523
Finančne naložbe 4.13.9 29 26
Poslovne terjatve 4.13.8 2.811 2.887
Terjatve za davek od dobička - 41
Denar in denarni ustrezniki 4.13.10 23.178 19.612
Druga kratkoročna sredstva 4.13.11 443 509
Kratkoročna sredstva skupaj 27.991 24.598

Sredstva skupaj 165.557 171.583  
 
 
 
(v tisoč EUR) Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016

Kapital
Osnovni kapital 4.13.12 28.328 28.328
Kapitalske rezerve 4.13.12 13.100 12.843
Druge rezerve iz dobička 4.13.12 7.756 4.840
Rezerve za pošteno vrednost 4.13.12 (1.513) (1.263)
Zadržani dobički 4.13.12 (291) (205)
Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.13.12 2.806 1.636
Prevedbene rezerve 4.13.12 448 628
Skupaj kapital večinskih lastnikov 50.634 46.807
Kapital manjšinskih lastnikov 4.13.12 374 380

Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije 4.13.14 6.987 6.466
Finančne obveznosti 4.13.17 67.164 78.975
Odloženi prihodki 4.13.16 171 153
Poslovne in druge obveznosti 4.13.15 518 574
Nekratkoročne obveznosti skupaj 74.840 86.168

Kratkoročne obveznosti 
Finančne obveznosti 4.13.17 3.130 4.335
Poslovne  obveznosti 4.13.18 31.227 28.450
Druge kratkoročne obveznosti 4.13.19 5.352 5.443
Kratkoročne obveznosti skupaj 39.709 38.228

Obveznosti skupaj 114.549 124.396

Kapital in obveznosti skupaj 165.557 171.583  
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
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4.9.1 SKUPINSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 
 
(v tisoč EUR) Pojasnila 2017 2016

Prihodki od prodaje 4.11.1 155.953 148.704
Drugi poslovni prihodki 4.11.2 1.270 2.249
Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala 4.11.3 (16.310) (15.450)
Stroški storitev 4.11.3 (32.973) (31.718)
Stroški dela 4.11.4 (60.228) (55.908)
Amortizacija, odpisi, slabitve 4.11.5 (19.197) (18.278)
Drugi poslovni odhodki 4.11.6 (24.649) (22.939)
Poslovni izid 3.866 6.660 
Finančni prihodki 4.11.7 4.088 298
Finančni odhodki 4.11.7 (1.914) (2.955)
Finančni izid 2.174 (2.657)

Dobiček pred obdavčitvijo 6.040 4.003 
Davek od dohodka 4.12 (217) (176)
Odloženi davki 4.12 (52) (323)
Čisti poslovni izid  poslovnega leta 5.771 3.504 
Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov 49 (28)
Čisti poslovni izid večinskih lastnikov 5.722 3.532  
 
 

4.9.2 SKUPINSKI IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 
(v tisoč EUR) Pojasnila 2017 2016
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.771 3.504 
Postavke, ki ne bodo nikoli prerazvršene v izkaz poslovnega izida (238) (341)
Aktuarski dobički/izgube 4.13.12 (238) (259)
Odloženi davki od aktuarskih izgub - (82)

Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida (180) 46 
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja v povezavi s finančnimi 
sredstvi razoložljivimi za prodajo - (5)
Vpliv odloženih davkov 4.12.3 - 1
Vpliv prevedbenih razlik 4.9.3 (180) 50

Drugi vseobsegajoči donosi v letu skupaj po obdavčitvi (418) (295)

Vseobsegajoči donosi v letu skupaj 5.353 3.209

Vseobsegajoči donosi manjšinjskih lastnikov 49 (28)
Vseobsegajoči donosi večinskih lastnikov 5.304 3.237  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
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4.9.3 SKUPINSKI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 

Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 2017 
 

(v tisoč EUR)
Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

Zadržani 
dobički

Čisti poslovni 
izid 
poslovnega 
leta

Prevedbene 
rezerve

Skupaj 
kapital 
večinskih 
lastnikov

Kapital 
manjšinskih 
lastnikov

Kapital 
skupaj

Stanje 31.12.2016 28.328 12.843 4.840 (1.263) (205) 1.636 628 46.807 380 47.187 
Preračuni za nazaj- pripojitev Casino Kobarid 
d.d. - 257 - - (257) - - - -
Stanje 31.12.2016 preračunano 28.328 13.100 4.840 (1.263) (462) 1.636 628 46.807 380 47.187 

Vnos čistega dobička - - - - - 5.722 - 5.722 49 5.771 
Vpliv prevedbenih razlik - - - - - - (180) (180) - (180)

Aktuarski dobički/izgube - - - (238) - - - (238) - (238)

Drugi vseobsegajoči donosi v letu 
skupaj (po davku) - - - (238) - - (180) (418) - (418)

Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave - - 2.916 - - (2.916) - - - -

Prenos dobička preteklih obdobij v preneseni 
dobiček - - - - 1.636 (1.636) - - - -
Izplačilo dividend - - - - (1.358) - - (1.358) (1.358)
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu, skupaj - - 2.916 - 278 (4.552) - (1.358) - (1.358)

Druge spremembe v kapitalu
Druge spremembe v kapitalu - - - (12) (107) - (119) (55) (174)
Skupaj druge spremembe v kapitalu - - - (12) (107) - - (119) (55) (174)

Stanje 31.12.2017 28.328 13.100 7.756 (1.513) (291) 2.806 448 50.634 374 51.008  
 
 
 
Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 2016 
 

(v tisoč EUR)
Osnovni 
kapital

kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerva za 
pošteno 
vrednost

Zadržani 
dobički

Čisti poslovni 
izid 
poslovnega 
leta

Prevedbene 
rezerve

Skupaj 
kapital 
večinskih 
lastnikov

Kapital 
manjšinskih 
lastnikov

Kapital 
skupaj

Stanje 31.12.2015 28.328 12.843 2.944 (918) 1.328 - 491 45.016 1.360 46.376 
Preračuni za nazaj (popravek napake) - - - - (3) - - (3) - (3)
Stanje 31.12.2015 preračunano 28.328 12.843 2.944 (918) 1.325 - 491 45.013 1.360 46.373 

Vnos čistega dobička 3.532 3.532 (28) 3.504 
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz 
prevrednotenja v pozavi s finančnimi sredstvi 
razpoložljivimi za prodajo

- - - (5) - - - (5) - (5)

Vpliv odloženih davkov povezanih s finančnimi 
sredstvi razpoložljivimi za prodajo - - - 1 - - - 1 - 1

Vpliv prevedbenih razlik - - - - - 50 50 - 50

Aktuarski dobički/izgube - - - (259) - - (259) - (259)
Vpliv odloženih davkov povezanih z 
aktuarskimi dobički/izgubami - - - (82) - - -

(82)
-

(82)

Drugi vseobsegajoči donosi v letu 
skupaj (po davku) - - - (345) - - 50 (295) - (295)

Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu

Oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 
sklepu uprave - - 1.896 - - (1.896) - - - -
Izplačilo dividend - - - - (1.837) - - (1.837) (56) (1.893)
Transakcije z lastniki, evidentirane v 
kapitalu, skupaj - - 1.896 - (1.837) (1.896) (1.837) (56) (1.893)

Druge spremembe v kapitalu
Druge spremembe v kapitalu - - - - 307 - 87 394 (896) (502)
Skupaj druge spremembe v kapitalu - - - - 307 - 87 394 (896) (502)

Stanje 31.12.2016 28.328 12.843 4.840 (1.263) (205) 1.636 628 46.807 380 47.187  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
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4.9.4 SKUPINSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 
 
(v tisoč EUR) Pojasnila 2017 2016

A.  DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Čisti poslovni izid 4.9.1 5.771 3.504
Prilagoditve za:
Amortizacijo neopredmetenih sredstev 4.11.5 217 180
Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme 4.11.5 14.808 14.817
Amortizacijo naložbenih nepremičnin 4.11.5 265 281
Oslabitev, odpis, odprava oslabitve nekratkoročnih sredstev 4.11.5 2.537 2.901
Oslabitev neopredmetenih sredstev 4.11.5 1.029 -
(Dobiček)/ izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neodpredmetenih sredstev 4.11.2 (399) (1.256)
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje popravka vrednosti terjatev 4.12.8 6 43
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rezervacij za zaslužke zaposlencev 4.13.14 258 376
Neto (zmanjšanje)/oblikovanje drugih rezervacij in odloženih prihodkov 4.13.16 (4) (87)
Neto finančni (prihodki)/odhodki 4.11.7 (2.340) 1.919
Davke 4.12 114 354
Dobički iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davkov 22.262 23.032

Sprememba v:
Zalogah 4.13.7 (7) (159)

Poslovnih terjatvah 4.13.5, 4.13.8 283 703

Sprememba stanja drugih sredstev in predujmov 4.13.11 (28) (80)

Poslovnih obveznostih 4.13.15, 4.13.18 2.357 (4.096)

Drugih obveznosti, kratkoročno odloženih prihodkov, vračunanih stroškov 4.13.16, 4.13.19 (70) (111)

Izdatki za obresti (19) (38)

Plačanemu/vrnjenem davku 4.12 5 (80)
Denarna sredstva iz poslovanja 24.783 19.171

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU 
Prejemki pri naložbenju 547 3.043
Prejete obresti 4.11.7 3 218
Prejete dividende in deleži v dobičku 4.11.7 - 196
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme 4.11.2 501 2.575
Prejemki od danih posojil in depozitov 4.11.7 43 19
Prejemki od odtujitve finančnih naložb 4.11.7 - 35
Izdatki pri naložbenju (8.974) (13.919)

Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme 4.13.1 (8.619) (13.731)
Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev 4.13.2 (355) (188)
Denarna srestva iz naložbenja (8.427) (10.876)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 
Prejemki pri financiranju 4.710 7.557

Prejemki pri prejetih posojilih 4.13.17 4.710 7.557
Izdatki pri financiranju (17.500) (15.541)

Izdatki za obresti od posojil 4.11.7 (1.677) (2.475)
Izdatki za izplačila dividend 4.13.12 (1.358) (1.890)
Izdatki za pridobitev deleža od manjšincev - (500)
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 4.13.17 (14.465) (10.676)
Denarna sredstva iz financiranja (12.790) (7.984)

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 19.612 19.301

Tečajne razlike na denarnih sredstvih - -

Finančni izid v obdobju 3.566 311

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 4.13.10 23.178 19.612  
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z 
njimi. 
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4.10 POJASNILA K SKUPINSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.10.1   POROČAJOČA DRUŽBA 

Družba HIT d.d. je podjetje v Sloveniji s sedežem Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica.  Skupinski 
računovodski izkazi družbe HIT d.d., za leto, ki se je končalo 31.12.2017, vključuje matično družbo 
in njene odvisne družbe (v nadaljevanju Skupina HIT). Pretežna dejavnost Skupine HIT je 
prirejanje iger na srečo. 

4.10.2   PODLAGE ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH SKUPINSKIH IZKAZOV 

4.10.2.1   Predpostavka delujočega podjetja 

 
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujočem podjetju, kar pomeni, da 
se sredstva pridobivajo in se obveznosti poravnavajo v pogojih normalnega poslovanja. 
Računovodski izkazi ne vsebujejo nobenih prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka 
delujočega podjetja ne bi veljala.   
 
Skupina HIT  je v tekočem letu poslovala z dobičkom v višini 5.771 tisoč EUR. 
 

4.10.2.2   Izjava o skladnosti 
 
Računovodski izkazi Skupine HIT so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde  (IASB), v skladu 
s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija ter v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah.  
 
Uprava družbe HIT je skupinske računovodske izkaze potrdila dne 03.04.2018. 

4.10.2.3   Podlage za merjenje 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri finančnih 
inštrumentih, ki so na razpolago za prodajo in pri nekratkoročnih rezervacijah za jubilejne nagrade 
in odpravnine, pri katerih je upoštevana poštena vrednost. Za razkrivanje poštenih vrednosti 
naložbenih nepremičnin je Skupina HIT pridobila cenitve pooblaščenih cenilcev nepremičnin. 
Metode, uporabljene pri merjenju poštenih vrednosti so opisane v pojasnilih 4.13.1, 4.13.2 in 
4.13.3. 

4.10.2.4   Funkcijska in predstavitvena valuta 
 
Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti Skupine HIT. Vse 
računovodske informacije, predstavljene v evrih, so zaokrožene na tisoč enot. Zaradi 
zaokroževanja  vrednostnih podatkov  lahko v  seštevkih v preglednicah prihaja do nepomembnih  
odstopanj. 
 
4.10.2.5   Spremembe računovodskih usmeritev in ocen 

 
Skupina HIT vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V poslovnem letu 
2017 Skupina HIT ni spreminjala računovodskih usmeritev.  
 
4.10.2.6   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. Pomembna so tista sredstva, ki predstavljajo 1 % vseh sredstev na dan 
izkaza finančnega položaja. 
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4.10.2.7   Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti 

 
Sredstva in obveznosti nominirane v tuji valuti se preračunajo v domačo valuto - EUR 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 izkazu 
poslovnega izida med finančne prihodke oziroma finančne odhodke.  
 
4.10.2.8  Področja in območja prodaje 

 
Skupina HIT nima izdelanega posebnega spremljanja po odsekih. Pri predstavljanju gospodarskih 
kategorij v računovodskih izkazih upošteva  področja prodaje. 
 
Področja prodaje so sestavni deli Skupine HIT, ki izdelujejo različne proizvode (skupine sorodnih 
proizvodov) oziroma opravljajo različne storitve (skupine sorodnih storitev), ki se prodajajo 
predvsem kupcem zunaj Skupine HIT (skupine sorodnih proizvodov oziroma storitev). Pomembna 
področja prodaje  so: 
 

 dejavnost posebnih iger na srečo, 
 dejavnost gostinstva in hotelirstva, 
 ostale dejavnosti. 

 

4.10.2.9   Uporaba ocen in presoj 
 
Pri sestavi računovodskih izkazov za poslovno leto je, v skladu z MSRP, ki jih je sprejela EU, 
poslovodstvo podalo ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev in 
obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja pogojnih predpostavk. Ker so ocene podvržene 
subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od 
ocen. Skupina HIT ocene redno preverja. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, 
v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju 
spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja. 
 
Glavne ocene in predpostavke na dan izkaza finančnega položaja  so upoštevane: 
 

x v pojasnilih 4.13.2 Neopredmetena sredstva, 4.13.1 Nepremičnine, naprave in 
oprema in 4.13.3 Naložbene nepremičnine 
Skupina HIT pri obračunu stroškov amortizacije upošteva ocenjeno dobo koristnosti 
amortizirljivih sredstev. Skupina HIT pri ocenjevanju življenjske dobe sredstev predvsem 
upošteva pričakovano fizično izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje ter 
pričakovane zakonske in druge omejitve. Pri pomembnejših sredstvih Skupina HIT preverja 
dobo koristnosti. 
 

x v pojasnilu 4.13.1  Nepremičnine, naprave in oprema 
Skupina HIT najmanj enkrat letno preverja ali obstajajo znaki za slabitve denar 
ustvarjajočih enot – DUE. Za DUE, kjer obstajajo znaki oslabljenosti, se poštena vrednost 
ugotavlja na podlagi cenitev pooblaščenih cenilcev vrednosti podjetij.  
 

x v pojasnilu  4.13.3  Naložbene nepremičnine 
Za naložbene nepremičnine Skupina HIT prav tako najmanj enkrat letno preverja ali 
obstajajo znaki oslabitve naložbenih nepremičnin. Za naložbene nepremičnine, kjer 
obstajajo znaki oslabljenosti, se poštena vrednost ugotavlja na podlagi cenitev 
pooblaščenih cenilcev vrednosti nepremičnin.  
 
Za potrebe razkrivanja poštenih vrednosti pomembnih naložbenih nepremičnin je Skupina 
HIT v letu 2016 pridobila  cenitve  naložbenih nepremičnin pooblaščenega cenilca 
nepremičnin. 
 

x v pojasnilu  4.13.7  Zaloge 
V letu 2017 Skupina HIT  ni ugotavljala čiste iztržljive vrednosti zalog, saj ocenjuje, da je 
le-ta višja od knjigovodske. 
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x v pojasnilu  4.13.8  Kratkoročne poslovne terjatve 

Na podlagi ocene poplačila dvomljivih in spornih terjatev do kupcev, za katere so bili 
sproženi pravdni postopki za izterjavo, matična družba oblikuje popravek vrednosti terjatev  
v višini 100 %.  
Popravki vrednosti za druge terjatve se oblikujejo individualno, glede na oceno izterljivosti.  
 

x v pojasnilu  4.13.14 Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 
Knjigovodska vrednost rezervacij predstavlja sedanjo vrednost izdatkov, ki bodo potrebni 
za poravnavo obvez v prihodnosti. V okviru obveznosti do zaposlenih je evidentirana 
sedanja vrednost odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad. Obveznosti so pripoznane na 
podlagi aktuarskega izračuna, ki temelji na predpostavkah in ocenah, veljavnih v času 
nastanka izračuna. Le te se lahko zaradi prihodnjih sprememb razlikujejo od dejanskih 
predpostavk, ki bodo takrat veljale. Uporabljene so predpostavke za določitev diskontne 
stopnje, ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene rasti plač. 
 

x v pojasnilu  4.13.19 Druge kratkoročne obveznosti 
Na podlagi ocen možnih izidov vseh sodnih sporov, kjer je stopnja verjetnosti nad 50 %, da 
bo pri poravnavi obveze potreben odliv sredstev, Skupina HIT oblikuje kratkoročne  
rezervacije.  
 
Na podlagi ocene koriščenja pridobljenih ugodnosti v  klubu zvestobe  Skupina HIT oblikuje 
kratkoročne obveznosti v breme prihodkov. 
 

x v pojasnilu 4.12 Davki 
Skupina HIT oblikuje terjatve za odložene davke iz naslova oblikovanja rezervacij za 
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, slabitve finančnih naložb in davčne izgube. 
Družba pripoznava odložene terjatve za davek za neizrabljene davčne izgube in 
neizrabljene davčne dobropise ter slabitve finančnih naložb le v primeru, ko bo verjetno, da 
bo na razpolago obdavčljiv dobiček. 
 
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po bilanci stanja z uporabo davčne 
stopnje, ki bo veljala v naslednjem obračunskem obdobju. Ob spremembi davčne stopnje v 
prihodnjih davčnih obdobjih se bodo ustrezno spremenile tudi terjatve in obveznosti iz 
naslova odloženih davkov. 
 
 

4.10.2.10 Podlage za uskupinjevanje 

 
(i) Poslovne združitve 
Poslovne združitve se obračunavajo po prevzemni metodi na dan združitve, ki je enak datumu 
prevzema oziroma ko Skupina HIT pridobi obvladovanje. Obvladovanje je možnost odločanja o 
finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja ali poslovnega subjekta za pridobivanje koristi iz 
njegovega delovanja. Pri ocenjevanju obvladovanja Skupina HIT upošteva potencialne glasovalne 
pravice, ki jih je v sedanjosti mogoče uveljaviti.  
 
(ii) Nakupi neobvladujočih deležev 
Računovodska usmeritev določa, da se nakupi neobvladujočih deležev obračunavajo kot posli 
lastnikov, ki delujejo kot lastniki, posledično pa se dobro ime ne pripozna. Spremembe 
neobvladujočih deležev, ki izhajajo iz poslov, ki ne vključujejo izgube obvladovanja, temeljijo na 
sorazmernem deležu čistih sredstev odvisnega podjetja. Razlika med odhodki dodatne naložbe in 
knjigovodsko vrednostjo sredstev se pripozna v kapitalu. 
 
(iii) Odvisna podjetja 
Odvisna podjetja so podjetja, ki jih obvladuje Skupina HIT. Računovodski izkazi odvisnih podjetij so 
vključeni v skupinske računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne do datuma, ko 
preneha. Računovodske usmeritve odvisnih podjetij so bile usklajene z usmeritvami Skupine HIT. 
Izgube, ki se nanašajo na neobvladujoče deleže v odvisnem podjetju se razporedijo v postavko 
neobvladujoči deleži, četudi bo potem postavka izkazovala negativno stanje. 
 
(iv) Izguba obvladovanja 
Po izgubi obvladovanja Skupina HIT odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisnega podjetja, 
neobvladujočih deležev, kot tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na odvisno 
podjetje. Kakršnikoli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja se pripoznajo v 
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poslovnem izidu. Če Skupina HIT zadrži kakšen delež v prejšnjem odvisnem podjetju, se ta delež 
izmeri po pošteni vrednosti na datum, ko se obvladovanje izgubi. Ponovno vrednotenje preostanka 
na pošteno vrednost vpliva na izkaz poslovnega izida. Kasneje se ta delež obračuna v kapitalu kot 
naložba v pridruženo družbo (obračunan po kapitalski metodi) ali kot za prodajo razpoložljivo 
finančno sredstvo, odvisno od stopnje zadržanega vpliva. 
 
(v) Naložbe v pridružena podjetja in skupni podvigi (po kapitalski metodi obračunana skupaj 
obvladovana podjetja) 
Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima Skupina HIT pomemben vpliv, ne obvladuje pa njihove 
finančne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če je Skupina HIT lastnica 20 do 50 
odstotkov glasovalnih pravic v drugem podjetju. Skupni podvigi so podjetja, čigar gospodarska 
delovanja so pod skupnim obvladovanjem Skupine HIT, in ki so nastala na podlagi pogodbenega 
sporazuma, kjer so potrebne soglasne finančne in poslovne odločitve. Naložbe v pridružena 
podjetja in skupaj obvladovane družbe, se pripoznajo po nabavni vrednosti in obračunavajo po 
kapitalski metodi. 
 
Skupinski računovodski izkazi zajemajo delež Skupine HIT v dobičkih in izgubah in drugem 
vseobsegajočem donosu, skupaj obvladovanih podjetij, izračunan po opravljeni uskladitvi 
računovodskih usmeritev, od datuma, ko se pomemben vpliv začne do datuma, ko se konča.  
Naložb v pridružena podjetja zaradi nepomembnosti Skupina HIT ne konsolidira. 
 
(vi) Posli, izvzeti iz konsolidacije 
Pri sestavi skupinskih računovodskih izkazov so izločena stanja in prometi, nerealizirani dobički in 
izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine HIT. Nerealizirani dobički iz poslov s skupaj 
obvladovanimi podjetji se izločijo le do obsega deleža Skupine HIT v tem podjetju. Nerealizirane 
izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o slabitvi. 
 
(vii) Posli v tuji valuti 
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Skupine HIT 
po menjalnem tečaju na dan posla. Sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance 
stanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem referenčnem tečaju ECB, kot ga 
objavlja Banka Slovenije.  
 
(viii) Podjetja v tujini 
Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom ob uskupinjevanju, se 
preračunajo v EUR po referenčnem tečaju ECB, ki velja na dan bilance stanja. Prihodki in odhodki 
podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, se preračunajo v EUR po 
povprečnih tečajih, ki so veljavni na dan preračuna. 
Tečajne razlike, ki nastanejo pri preračunu, se neposredno pripoznajo v drugem vseobsegajočem 
donosu. Te spremembe se pripoznavajo v prevedbeni rezervi. Pri odtujitvi podjetja v tujini (delni ali 
celotni) se obravnavan znesek v prevedbeni rezervi prenese v izkaz poslovnega izida. 

 

4.10.3   POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV SKUPINE HIT 

4.10.3.1   Splošne računovodske usmeritve 

 
Računovodski izkazi Skupine HIT so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, Zakonom o gospodarskih družbah in usmeritvami 
s strani matične družbe za celotno Skupino HIT. Upoštevane so temeljne računovodske 
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja 
(delujoče podjetje) ter upoštevanja resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja 
vrednosti evra in posamičnih cen. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi 
celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, bistvenost, zanesljivost in 
primerljivost. Pri sestavi računovodskih izkazov je družba upoštevala MSRP, kot jih je sprejela EU in 
so v veljavi  na dan 31.12.2017.  
0 

4.10.3.2   Neopredmetena sredstva 

 
Dobro ime 
Dobro ime, nastalo ob pripojitvi odvisnega podjetja ali posledica računovodskega vrednotenja 
prevzetega podjetja po pošteni vrednosti, je izkazano v okviru neopredmetenih sredstev. Naložba v 
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dobro ime je presežek nabavne vrednosti prevzetega podjetja ali dela prevzetega podjetja nad 
določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za njegove dolgove in pogojne 
obveznosti. Izkazano je po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno nabrano izgubo zaradi 
oslabitve. Dobro ime se prevrednotuje zaradi oslabitve.  
 
Ostala neopredmetena sredstva 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da 
bodo gospodarske koristi pritekale in je njegovo nabavno vrednost zanesljivo mogoče izmeriti. 
Neopredmetena sredstva, pridobljena s strani Skupine  HIT ali v skupini ustvarjena, katerih dobe 
koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in nabrano izgubo zaradi slabitve.  
 
Pripoznanje neopredmetenega sredstva se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njegove uporabe ne 
pričakuje nikakršne gospodarske koristi. 
 
Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo 
prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katerega se nanašajo. Vsi ostali stroški so 
v poslovnem letu pripoznani kot odhodki v poslovnem izidu, takoj ko pride do njih. 
 
Amortiziranje se prične, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za 
uporabo, to pomeni, ko je na kraju in v stanju, ki je potrebno, da deluje tako, kot je nameravalo 
poslovodstvo. 
 
Amortizacija, neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti, se obračunava po  metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmetenih sredstev.  
 
Ocenjene dobe koristnosti neopredmetenih sredstev v obravnavanem in preteklem obdobju so bile 
naslednje : 

 
 premoženjske pravice in licence                  2 - 10 let, 
 ostala neopredmetena sredstva    2 - 20 let. 

 
Dobe koristnosti neopredmetenih sredstev se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in se po 
potrebi spremenijo. Skupina HIT v letu 2017 ni spreminjala ocenjenih dob koristnosti 
neopredmetenih sredstev. 
 

4.10.3.3   Nepremičnine, naprave in oprema 

 
Nepremičnine, naprave in oprema so v računovodskih razvidih izkazane po svoji nabavni vrednosti, 
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 
 
Nabavna vrednost je sestavljena iz stroškov, ki jih je možno neposredno pripisati nabavi sredstev 
in sicer se sestoji 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. 

 
Skupina HIT v nabavno vrednost nepremičnin, naprav in opreme v primerih, ko gre za pomembne 
skupine sredstev ter je nabavna vrednost novega sredstva velika in sredstvo nastaja daljše 
časovno obdobje (najmanj eno leto), všteva tudi stroške izposojanja, če jih je možno neposredno 
pripisati nakupu, gradnji ali izdelavi sredstva v pripravi in je za financiranje nakupa pridobila 
namensko posojilo. 
 
Nabavljena programska oprema, ki pomembno prispeva k funkcionalnosti sredstev,  je usredstvena 
kot del te opreme. 
 
Naprave in opremo, ki se ne uporablja trajno, čeprav je še uporabna, Skupina HIT izkazuje po 
pošteni ali knjigovodski vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje in sicer po tisti, ki je manjša. 
Deli nepremičnin, ki imajo različne dobe koristnosti, so obračunani kot posamezne skupine 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Pripoznanje nepremičnin, naprav in opreme se odpravi, če se sredstvo odtuji ali se trajno ne 
uporablja več in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih gospodarskih koristi. Dobiček 
ali izguba, ki nastane pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme se opredeli kot razlika med 
prihodki od odtujitve in njegovo knjigovodsko vrednostjo in se izkazuje med drugimi poslovnimi 
prihodki oziroma drugimi poslovnimi odhodki. 
 
Drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od leta dni in katerega posamična nabavna 
vrednost po dobaviteljevem računu presega 100 evrov, Skupina HIT uvršča med nepremičnine, 
naprave in opremo. 
 
Pomembno skupino predstavljajo nepremičnine, katerih sedanja vrednost presega 1 mio EUR. 
 
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino, se ta nepremičnina 
izmeri po njeni nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijski popravek in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve  in se prerazporedi med naložbene nepremičnine.  
 
Kasneje nastali stroški, ki so povezani z nepremičnino, napravami in opremo, povečujejo njihovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njihove bodoče koristi. Stroški zamenjave nekega dela sredstva 
so pripoznani v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje 
gospodarske koristi, povezane s sredstvom prihajale v Skupino HIT in če je nabavno vrednost 
mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi. Vsi 
ostali stroški so pripoznani kot odhodki v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. 
 
Nepremičnine, naprave in oprema se začnejo amortizirati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo, 
torej ko je sredstvo na svojem mestu in v stanju, v katerem bo lahko delovalo na način, ki ga je 
poslovodstvo predvidelo. V primerih, ko Skupina HIT razporedi sredstvo na pomembne dela, 
posebej amortizira tak del, v skladu z njegovo življenjsko dobo.  
 
Amortizirljivi znesek pri vseh nepremičninah, napravah in opremi je enak izvirni, revalorizirani 
oziroma oslabljeni nabavni vrednosti, zmanjšani za preostalo vrednost. Amortizacija se obračunava 
časovno enakomerno skozi ocenjeno dobo koristnosti posameznega sredstva.  
 
Najeta sredstva (finančni najem) se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema. Zemljišča se ne 
amortizirajo. 
 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 
 

 zgradbe in deli zgradb 10 - 56 let, 
 komunalna urejenost objektov 7 - 20 let, 
 igralni avtomati in druga igralniška oprema 3 - 4 leta, 
 vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti 5 - 20 let, 
 računalniška oprema                  2 - 3 let, 
 ostala oprema 2 - 20 let. 

 
Dobe koristnosti nepremičnin, naprav in opreme Skupina HIT preverja ob koncu vsakega 
poslovnega leta in jih po potrebi spremeni. Skupina HIT v letu 2017 ni spreminjala amortizacijskih 
stopenj nepremičnin, naprav in opreme. 
 

4.10.3.4   Naložbene nepremičnine 

 
Naložbena nepremičnina je nepremičnina posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala 
vrednost nekratkoročne naložbe. Med naložbene nepremičnine Skupina HIT uvršča tiste 
nepremičnine za katere poslovodstvo opredeli, da jih poseduje za zgolj zgoraj zapisan namen.  
Skupina HIT meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti.  
 
Naložbene nepremičnine so izkazane po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek in nabrano izgubo zaradi slabitve. Skupina HIT v nabavno vrednost naložbenih 
nepremičnin, ki nastajajo daljše časovno obdobje (najmanj eno leto), všteva tudi stroške 
izposojanja, če jih je možno neposredno pripisati nakupu, gradnji ali izdelavi naložbeni 
nepremičnini v pripravi in je Skupina HIT za ta namen najela namensko posojilo. 
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Če se uporaba naložbene nepremičnine spremeni v tej meri, da zahteva prerazvrstitev med 
nepremičnine, naprave in opremo, se prenese po sedanji vrednosti. Naložbene nepremičnine po 
začetnem pripoznanju Skupina HIT amortizira in slabi v primeru, če njihova knjigovodska vrednost 
presega nadomestljivo vrednost.  
 
Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi naložbenih nepremičnin, naprav in opreme se opredeli 
kot razlika med prihodki od odtujitve in njegovo knjigovodsko vrednostjo in se pripozna v 
poslovnem izidu. 
 
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju 
dobe koristnosti naložbene nepremičnine. 
 
Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: 
 

 gradbeni objekti    20 – 33 let. 
 
Zemljišča se ne amortizirajo. 
 
V letu 2017 Skupina HIT ni spreminjala amortizacijskih stopenj naložbenih nepremičnin. 
 

4.10.3.5   Najeta sredstva 

 
Finančni najem 
Najemi, pri katerih Skupina HIT prevzame vsa pomembna tveganja in koristi povezane z 
lastništvom sredstva, se obravnavajo kot finančni najemi. Nepremičnine, naprave in oprema, 
pridobljena na podlagi finančnega najema, so sestavni del tiste skupine sredstev, ki ji pripadajo. Po 
začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano po pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti 
najmanjše vsote najemnin, in sicer tisti, ki je manjša. Najeta sredstva v obliki finančnega najema 
se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema ali dobe koristnosti, po tisti, ki je krajša. Zneski, ki 
jih Skupina HIT dolguje iz naslova finančnega najema, se vodijo kot obveznosti. 
 
Poslovni najem 
Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznavajo v izkazu finančnega 
položaja. Najemnine iz naslova poslovnega najema se pripozna kot strošek za najeta sredstva  
oziroma kot prihodek za sredstva dana v poslovni najem v izkazu poslovnega izida. 
 

4.10.3.6  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  Skupina HIT uporablja metodo drsečih povprečnih nabavnih cen. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega čisto iztržljivo 
vrednost.  
 
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala obremenjuje stroške materiala, zmanjšanje zalog blaga pa 
ustrezne poslovne odhodke. 
 

4.10.3.7   Finančni inštrumenti 

 
Neizpeljana finančna sredstva 
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, 
poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike ter dana posojila. Ob začetnem 
se pripoznanju razvrstijo v eno izmed naslednjih skupin: 
 
� finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
� finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
� posojila,  
� za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
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Skupina HIT pripozna na začetku posojila in terjatve, ter depozite na dan njihovega nastanka. 
Ostala finančna sredstva, vključno s sredstvi, ki jih Skupina HIT meri po pošteni vrednosti skozi 
poslovni izid, pripoznava na dan menjave oziroma, ko Skupina HIT postane stranka v pogodbenih 
določilih inštrumenta. 
 
Skupina HIT odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih 
tokov iz tega sredstva oziroma, ko Skupina HIT prenese pravice iz tega sredstva  na podlagi  posla 
s katerim se prenesejo vsa tveganja in koristi. Delež v prenesem finančnem sredstvu, ki ga 
Skupina HIT ustvari ali prenese, se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost. 
 
Finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 
Skupina HIT finančno sredstvo  razvrsti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, če ga ima v 
posesti za trgovanje ali če je določeno kot takšno po začetnem pripoznanju in sicer pod pogojem, 
da je Skupina HIT zmožna voditi ta sredstva  in tudi odločati o nakupih in prodajah teh sredstev na 
podlagi poštene vrednosti. Po začetnem pripoznanju se pripadajoči stroški posla pripoznajo v 
poslovnem izidu ob njihovem nastanku. Izmerjena so po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 
znesek spremembe poštene vrednosti pa se pripozna v poslovnem izidu. Na vsak bilančni presečni 
dan družba izmeri vrednost finančnega inštrumenta po ceni na delujočem trgu. Dividende in 
natečene obresti povečujejo finančne prihodke. 
 
Finančne naložbe v posesti do zapadlosti  v plačilo 
V to skupino Skupina HIT razporedi neizpeljane finančne inštrumente z določenimi ali določljivimi 
plačili in z določeno zapadlostjo v plačilo. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo se 
izmerijo po odplačni vrednosti, in sicer po metodi efektivnih obresti. Tečajne razlike in obresti se 
izkazujejo v izkazu poslovnega izida. 
 
Posojila in terjatve 
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili, ki ne 
kotirajo na delujočem trgu. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva 
(zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali nekratkoročna finančna 
sredstva (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Posojila in terjatve so 
na začetku pripoznane po pošteni vrednosti, povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem 
pripoznanju se posojila izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne obrestne mere, 
zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. 
 
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena 
kot razpoložljiva za prodajo ali niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po 
pošteni vrednosti preko poslovnega izida.  
 
Vrednotena so po pošteni vrednosti z vsemi odvisnimi stroški. Sprememba poštene vrednosti se 
izkaže neposredno v vseobsegajočem donosu kot  rezerva za pošteno vrednost, ob prodaji  pa se 
realizirani dobički ali izgube izkažejo v poslovnem izidu. 
 
Pri odpravi pripoznanja za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev se nabrani dobički in izgube, 
izkazani v drugem vseobsegajočem donosu obdobja, prenesejo v poslovni izid. 
 
Če poštene vrednosti finančnega sredstva ni možno zanesljivo izmeriti, se takšno finančno sredstvo  
meri po nabavni vrednosti. Dividende, deleži v dobičku in obresti povečujejo finančne prihodke. 
Med finančna sredstva razpoložljiva za prodajo uvrščamo naložbe v delnice in deleže v odvisna 
podjetja in se vrednotijo o modelu nabavne vrednosti. 
 
Denar in denarni ustrezniki 
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki  obsegajo  denar  v blagajnah, v igralnih avtomatih, knjižni 
denar na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah ter denar na poti, ki se prenaša iz 
blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni instituciji, ter vloge na vpogled (depoziti)  z 
izvirno dospelostjo do treh mesecev. 
 
Neizpeljane finančne obveznosti 
Neizpeljane finančne obveznosti predstavljajo naložbe v izdane dolžniške vrednostne papirje, 
dobljena posojila ter poslovne in druge podrejene obveznosti ter dolgovi pri finančnem najemu. 
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Skupina HIT na začetku pripozna  izdane dolžniške vrednostne papirje na dan njihovega nastanka. 
Vse ostale finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja, ko Skupina HIT 
postane pogodbena stranka v zvezi z inštrumentom. 
 
Skupina HIT odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi izpolnjene, 
razveljavljene ali zastarane. 
 
Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih in druge obveznosti. 
Takšne finančne obveznosti se na začetku izkazujejo po pošteni vrednosti, povečani za stroške 
posla. Po začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi 
pogodbenih obresti.  
 
Glede na zapadlost jih razvršča med kratkoročne finančne obveznosti in nekratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). 
 

4.10.3.8   Naložbe v pridružena podjetja 
 
Pridružena podjetja so podjetja, kjer ima Skupina HIT pomemben vpliv, ne odloča pa njihovih 
finančnih in poslovnih usmeritvah. Šteje se, da pomemben vpliv obstaja, če je družba lastnica  20-
50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi družbi. Naložbe v pridružena podjetja so pripoznana po 
nabavni vrednosti zmanjšani za nabrano izgubo zaradi oslabitve. Naložb v pridružena podjetja  
zaradi nepomembnosti Skupina HIT ne konsolidira. 
 

4.10.3.9   Kapital 
 
Celotni kapital Skupine HIT sestavljajo: 
 

- vpoklicani kapital, 
- kapitalske rezerve, 
- rezerve iz dobička, 
- rezerve nastale zaradi vrednotenja na pošteno vrednost, 
- preneseni čisti poslovni izid, 
- čisti poslovni izid poslovnega leta, 
- kapital manjšinskih lastnikov in 
- prevedbene razlike. 
 

Vpoklicani osnovni kapital se izkazuje z nominalnimi zneski, ki izhajajo iz statuta obvladujoče 
družbe in so registrirani na sodišču. Pojavlja se kot delniški kapital, ki se razčlenjuje na tistega iz 
prednostnih delnic in tistega iz navadnih delnic.  
 
ZGD 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. Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo učinke vrednotenja za 
prodajo razpoložljivih finančnih sredstev po pošteni in aktuarske izgube, vezane na rezervacije za 
pozaposlitvene zaslužke zaposlencev (odpravnine). 
 
Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih  let je zadržani čisti dobiček, ki še ni razporejen. 
 
Dividende 
Dividende se pripoznajo kot obveznosti v obdobju, v katerem so odobrene na skupščini. 
 

4.10.3.10 Zaslužki zaposlenih 
 
Kratkoročni zaslužki zaposlenih 
Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med 
odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. 
Obveznosti so izkazane tudi v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki programa delitve dobička 
na podlagi pravne ali posredne obveze za takšna plačila zaradi preteklega opravljenega dela 
zaposlenih in je obveznost mogoče izmeriti. 
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Skupina HIT pripoznava kratkoročne obveznosti do zaposlencev iz naslova neizkoriščenega letnega 
dopusta in viškov ur. 
 
 
Rezervacije za pozaposlitvene zaslužke  in druge nekratkoročne zaslužke zaposlenih 
Skupina HIT oblikuje rezervacije, v skladu z zakonskimi predpisi in  podjetniško kolektivno pogodbo 
(PKP), za obveznosti do zaposlencev iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.  
Rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine  ob upokojitvi in jubilejnih 
nagrad, diskontiranih na dan izkaza finančnega položaja družbe na podlagi aktuarskega izračuna. 
Aktuarski izračun se opravi  za vsakega posameznega zaposlenega tako, da se upošteva strošek 
odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi, v skladu s PKP, ter strošek vseh 
pričakovanih jubilejnih nagrad za skupno delovno dobo v Skupini HIT do upokojitve. Pri  
aktuarskem izračunu se upoštevajo zakonska določila glede upokojevanja, pričakovana kratkoročna 
in dolgoročna stopnja rasti plač v Skupini HIT, ocenjeno gibanje zaposlenosti  in ustrezna diskontna 
stopnja. 
 
Stanje rezervacij se preverja vsako leto, na podlagi aktuarskega izračuna, ki ga pripravi 
pooblaščeni aktuar. 
 
Spremembe v rezervacijah za odpravnine in jubilejne nagrade se pripoznajo v izkazu poslovnega 
izida, razen za aktuarske dobičke in izgube pri rezervacijah za odpravnine ob upokojitvi, ki se 
pripoznajo v vseobsegajočem donosu v okviru kapitala. 
 

4.10.3.11 Rezervacije  

Rezervacije se pripoznajo, če ima Skupina HIT zaradi preteklih dogodkov pravne ali posredne 
obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri njihovi poravnavi potreben 
odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za 
stroške (odhodke), za katerih kritje so bile oblikovane  

4.10.3.12  Druge kratkoročne obveznosti 
  
Skupina HIT izkazuje med drugimi kratkoročnimi obveznostmi rezervacije za tožbe, povezane z 
domnevnimi različnimi kršitvami. Vsako leto preveri upravičenost rezervacij glede na stanje spora 
in verjetnost ugodne ali neugodne rešitve spora. Višina rezervacij se določi glede na znano višino 
škodnega zahtevka ali glede na pričakovano možno višino, če dejanski zahtevek še ni znan. 
  

4.10.3.13       Nekratkoročno razmejeni prihodki 

 
Za brezplačno pridobljene naprave in opremo sredstva Skupina HIT pripoznava nekratkoročno 
razmejene prihodke, ki se sorazmerno z obračunano amortizacijo prenašajo med prihodke. 
 

4.10.3.14       Davek od dobička 

 
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek.  
 
Davek od dobička je izkazan v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša 
na postavke, ki so izkazane neposredno v kapitalu. Odmerjeni davek je davek, za katerega se 
pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička  po davčnih stopnjah veljavnih na datum 
poročanja.  
 
Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko  in davčno vrednostjo 
sredstev.  
 
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. 
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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. 

Terjatve za odloženi davek se izkažejo kot nekratkoročne terjatve. 
 
Obveznost za odloženi davek se pripozna za vse obdavčljive začasne razlike, za katere se pričakuje, 
da jih bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik.   
 
Skupina HIT ne pripoznava terjatev in obveznosti za odloženi davek, če so zneski terjatev in 
obveznosti za odloženi davek posamič nepomembni, manjši od 0,2 % vseh sredstev družbe. 

4.10.3.15     Osnovni čisti dobiček na delnico 

 
Družba pri delnicah izkazuje osnovno dobičkonosnost delnice, ki je enaka popravljenemu čistemu 
dobičku na delnico, saj družba nima potencialnih popravljalnih delnic. Osnovni dobiček na delnico je 
izračunan tako, da se čisti dobiček lastnikov deli s tehtanim povprečnim številom  delnic.   

4.10.3.16      Primerjalne informacije 

 
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo tekočega leta in so za pretekla obdobja  
prilagojena. 

4.10.3.17      Prihodki  

 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki se 
pripoznavajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila . 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. Prihodki iz prirejanja iger na srečo ustrezajo opredelitvi dobička v 
skladu z MRS 39 Finančni inštrumenti:«pripoznanje in merjenje«, vendar se zaradi narave 
dejavnosti v računovodskih izkazih izkazujejo kot poslovni prihodki. Za stroške koriščenih ugodnosti 
v okviru kluba zvestobe Skupina HIT zmanjšuje čiste prihodke v skladu z OPMSRP 13. Imetnikom 
kartice Privilege cluba Skupina HIT omogoča določene ugodnosti pri nakupih, ki izhajajo iz nabranih 
točk in compov iz naslova igranosti. Glede na to, da lahko igralci del pridobljenih ugodnosti koristijo 
tudi v naslednjih letih, Skupina HIT v skladu z OPMSRP 13 te ugodnosti izkazuje kot druge 
kratkoročne  obveznosti za nagradne dobropise do višine ocenjenega deleža vnovčljivosti  kot 
odbitno postavko prihodkov. 
 
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 HIT, 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 izplačilom pri posameznih vrstah iger s progresivnimi dobitki, začasno odložijo.  
 
Čisti prihodki od opravljenih drugih storitev in od prodaje blaga in materiala so prodajne vrednosti 
prodanih storitev, trgovskega blaga in materiala, navedene na računih in drugih listinah, zmanjšane 
za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje, a tudi za vrednosti vrnjenih količin.  
 
Prihodki od najemnin naložbenih nepremičnin so pripoznani med prihodki enakomerno v času 
trajanja najema. 
 
Drugi poslovni prihodki se pojavljajo predvsem ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev, zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave 
njihove slabitve ter odpisov poslovnih dolgov. 
 
Finančne prihodke predstavljajo finančni prihodki iz deležev,  danih posojil in  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 
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pripoznajo takrat, ko dobi Skupina HIT pravico do poplačila, drugi finančni prihodki pa ob preračunu 
na večjo pošteno vrednost, ob odtujitvi ali pa ob sestavi izkaza finančnega položaja  zaradi 
preračuna finančne naložbe zaradi spremembe tečaja tuje valute. 
 

4.10.3.18       Odhodki 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, in sicer stroški zaščitnih sredstev, 
drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega leta dni, energentov, pisarniškega 
materiala, strokovne literature in ostalega materiala.  
 
Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, in sicer storitev za vzdrževanje računalniških 
programov, zgradb in opreme, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega 
prometa in drugih bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih 
potovanj in podobnih storitev.  
 
Med odpisi vrednosti so izkazani stroški amortizacije, ki so povezani z doslednim prenašanjem 
vrednosti amortizirljivih neopredmetenih sredstev ter nepremičnin, naprav in opreme. Med odpisi 
vrednosti so izkazani tudi odhodki od slabitev, odpisov neopredmetenih sredstev in nepremičnin, 
naprav in opreme ter oslabitve oz. odpisi poslovnih terjatev. 
 
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v bruto 
zneskih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto zneskov.  
 
Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z oblikovanjem rezervacij, donacijami in drugimi 
dajatvami, med katerimi so največja ostavka odhodki za plačilo koncesij. V skladu z določbami 
Zakona o igrah na srečo se igre na srečo lahko prirejajo le na podlagi koncesije oziroma dovoljenj 
pristojnega organa.  
 
V skladu s predpisi je matična družba pridobila sedem koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo 
v igralnicah, ki jih Vlada Republike Slovenije s sklepom podaljšuje vsakih pet let. Igralnice Casino 
Park, Nova Gorica, Casino Perla, Nova Gorica, Casino Korona, Kranjska Gora in Casino Fontana, 
Rogaška Slatina imajo sklenjene koncesijske pogodbe  do 30.09.2019 ter igralnica Casino Drive, 
Šempeter Vrtojba do 06.12.2020 ter igralnica Casino Mond do 30.10.2020. Matični družbi je bila v 
letu 2017 dodeljena nova koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo v Igralnici Aurora v 
Kobaridu, na naslovu Staro selo 60A, ki je začela veljati z dnem vpisa pripojitve gospodarske 
družbe Casino Kobarid d.d. in velja do 01.06.2022. Odvisno podjetje HIT Larix d.d.  ima sklenjeno 
koncesijsko pogodbo do 15.06.2020. 
 
Za dodeljene koncesije v Republiki Sloveniji morajo družbe v Skupini HIT, kot koncesionar, 
obračunavati in plačevati predpisano koncesijsko dajatev, podrobneje predpisano v Zakonu o davku 
od iger na srečo 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 letih 2004-2017 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 pa po progresivni lestvici.  
 
Odvisno podjetje HIT Coloseum ima sklenjeno koncesijsko pogodbo do 15.07.2020. 
 
Med drugimi poslovnimi odhodki Skupina HIT izkazuje izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev, 
nepremičnin, naprav in opreme. 
 
Finančni odhodki obsegajo odhodke za obresti in druge odhodke povezane z zagotavljanjem 
finančnih sredstev. Odhodki za obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku v višini dogovorjene 
obrestne mere. 
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4.10.3.19 Razkritje postavk v izkazu denarnih tokov 
 
Skupina HIT sestavlja izkaz denarnih tokov na podlagi skupinskega izkaza finančnega položaja na 
dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2016 ter na podlagi skupinskega izkaza poslovnega izida za 
poslovni leti 2017 in 2016, kjer so denarni tokovi prikazani kot prebitek prejemkov oziroma 
izdatkov in sprememb čistih obratnih sredstev postavk v bilanci stanja. Izkaz denarnih tokov 
poroča o denarnih tokovih v obdobju, nastalih pri poslovanju, naložbenih in finančnih aktivnosti. V 
skupinskem izkazu denarnih tokov Skupina HIT izkazuje prejeta revolving posojila po neto principu.  
  

4.10.4   UPORABA NOVIH IN PRENOVLJENIH MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH   
STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 

Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 
poročevalskem obdobju 
 
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova 
pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU: 
 
x Spremembe MRS 7 'Izkaz denarnih tokov' – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 6. 

novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje), 
 
Nov standard na dan prve uporabe ne vpliva pomembno na računovodske izkaze Skupine HIT. 

 
x Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' – Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz 

naslova nerealiziranih izgub, ki jih je EU sprejela 6. novembra 2017 (velja za letna obdobja, ki 
se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje). 

 
Nov standard na dan prve uporabe ne vplivna na računovodske izkaze Skupine HIT, saj le-ta že 
meri prihodnje obdavčljive dobičke na način, kot ga zahteva dopolnilo. 
 
Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, 
vendar še niso v veljavi 

 
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so bili že izdani, vendar še niso stopili v veljavo 
naslednji novi standardi, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU: 
 
x MSRP 9 'Finančni instrumenti', ki ga je EU sprejela 22. novembra 2016 (velja za letna 

obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), 
 

Na osnovi analize sprememb standarda in finančnih inštrumentov, ki jih Skupina HIT poseduje ter 
rednega presojanja vrednosti finančnih inštrumentov kot tudi zaradi narave dejavnosti, ki jo 
Skupina HIT izvaja, je vpliv standarda na dan prve uporabe na njene računovodske izkaze 
minimalen. 

 
x MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' in spremembe MSRP 15 'Datum začetka veljavnosti 

MSRP 15', ki ga je EU sprejela 22. septembra 2016 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2018 ali pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s kupci' – Pojasnila k MSRP 15 Prihodki iz 
pogodb s kupci, ki jih je EU sprejela 31. oktobra 2017 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2018 ali pozneje). 
 

Na osnovi analize sprememb standarda ter dosledne uporabe dosedanjih standardov glede 
pripoznavanja prihodkov (pogodbe eksplicitno navajajo blago in storitve, izvršitvene obveze se 
izpolnijo v določenem trenutku, variabilnih in nedenarnih nadomestil ni, idr. ) ter zaradi narave 
dejavnosti, ki jo Skupina HIT izvaja, je vpliv standarda MSRP 15 na dan prve uporabe na njene 
računovodske izkaze minimalen. 

 
x MSRP 16 'Najemi', ki ga je EU sprejela 31. oktobra 2017 (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2019 ali kasneje), 
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Skupina HIT predvideva, da bo standard na dan prve uporabe  vplival na njene računovodske 
izkaze, saj mora v izkazu finančnega položaja pripoznati sredstva in obveznosti, ki izhajajo iz 
poslovnih najemov, v katerih je Skupina HIT najemnik.  

x Spremembe MSRP 4 'Zavarovalne pogodbe' – Uporaba MSRP 9 Finančni instrumenti 
skupaj z MSRP 4 Zavarovalne pogodbe, ki jih je EU sprejela 3. novembra 2017 (veljajo za 
letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje, oz. ob prvi uporabi MSRP 9 Finančni 
instrumenti), 

Skupina HIT kot ponudnik zavarovanj je uporabila izvzetje sprejema MSRP 9 in posledično ne 
predvideva pomembnega vpliva na njene računovodske izkaze. 

 
Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU 
še ni sprejela 
 
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel 
Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov, 
sprememb obstoječih standardov in novih pojasnil, ki na dan 31.12.2017 (spodaj navedeni datumi 
začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:  

 
x MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela 
postopka potrjevanja tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne 
verzije, 
 

x MSRP 17 'Zavarovalne pogodbe' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali 
pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 2 'Plačilo na podlagi delnic' – Razvrščanje in merjenje plačilnih 
transakcij na podlagi delnic (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali 
pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 9 'Finančni instrumenti' – Elementi predplačila z negativnim 
nadomestilom (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje), 
 

x Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v 
pridružena podjetja in skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem 
in njegovim pridruženi podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum 
pričetka veljavnosti odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta  v zvezi s 
kapitalsko metodo), 
 

x Spremembe MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige' – Dolgoročni 
deleži v pridruženih podjetjih in skupnih podvigih (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2019 ali pozneje), 
 

x Spremembe MRS 40 'Naložbene nepremičnine' – Prenos naložbenih nepremičnin  (veljajo 
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), 
 

x Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2014-2016)', ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 12 in MRS 28), predvsem za namenom  
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (spremembe MSRP 12 veljajo za letna obdobja, ki 
se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje, spremembe MSRP 1 in MRS 28 pa veljajo za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018). 
 

x Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2015-2017)', ki izhajajo iz 
letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 11, MRS 12 in MRS 23), predvsem z 
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 
1. januarja 2019 ali pozneje), 
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x OPMSRP 22 'Transakcije in predplačilo nadomestila v tuji valuti' (velja za letna 
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2018 ali pozneje). 
 

x OPMSRP 23 'Negotovost pri obravnavi davka iz dobička' (velja za letna obdobja, ki se 
začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje). 

Skupina HIT ocenjuje, da uvedba teh novih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni 
sprejela,  ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze Skupine HIT.  

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, 
katerega načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. 
 

4.10.5   OSLABITEV SREDSTEV 

OSLABITEV NEFINANČNIH SREDSTEV 
 
Neopredmetena sredstva 
V skladu z MRS 36 Skupina HIT vsako leto na dan poročanja preizkusi ali gre za oslabitev sredstva 
z nedoločeno dobo koristnosti tako, da primerja njegovo nadomestljivo vrednost s knjigovodsko 
vrednostjo. 
 
Na presečni bilančni dan Skupina HIT preverja znake oslabljenosti pomembnih neopredmetenih 
sredstev s končno dobo koristnosti. Družba zaradi oslabitve prevrednotuje neopredmetena sredstva 
takoj, ko je oslabitev ugotovljena in ko knjigovodska vrednost sredstva pomembno presega 
nadomestljivo.   
 
Nepremičnine, naprave in oprema 
Na presečni bilančni dan Skupina HIT preverja sedanjo vrednost pomembnih nepremičnin, naprav 
in opreme. Skupina HIT zaradi oslabitve prevrednotuje nepremičnine, naprave in opremo  
praviloma takoj, ko je slabitev ugotovljena in ko knjigovodska vrednost pomembno presega 
nadomestljivo. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva poštena vrednost zmanjšana za stroške 
prodaje ali vrednost pri uporabi, in sicer tista, ki je večja.   
 
Skupina HIT ugotavlja nadomestljivo vrednost  za denar ustvarjajoče enote (DUE) na podlagi 
cenitev pooblaščenih cenilcev vrednosti. V obdobjih med cenitvami Skupina HIT sama preverja 
nadomestljivo vrednost sredstev. Najprej ugotavlja ali obstajajo znaki oslabitve.  
 
Naložbene nepremičnine 
Velja enako kot pri nepremičninah, napravah in opremi. 
 
Zaloge 
Najmanj na koncu poslovnega leta Skupina HIT preveri, ali se zaloge zaradi oslabitve 
prevrednotujejo. Morebitne oslabitve se preverjajo in evidentirajo po posameznih vrstah materiala 
in trgovskega blaga. Zaloge  se zaradi  oslabitve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost 
presega čisto iztržljivo vrednost. 
 
 
OSLABITEV FINANČNIH SREDSTEV 
 
Neizpeljana finančna sredstva 
Za vsako pomembno finančno sredstvo, ki ni izkazano po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,  
Skupina HIT na datum poročanja oceni, ali obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidna 
oslabitev sredstva. Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo nepristranski 
dokazi  našteti v usmeritvah matične družbe, iz katerih je razvidno, da je po začetnem pripoznanju 
sredstva zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov 
iz naslova tega sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 
 
Posojila 
Skupina HIT spremlja dinamiko vračanja pri pomembnih posojilih in v primeru zamud pristopi k 
preverbi znakov za ugotavljanje slabitve. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je pri posojilih 
nastala izguba zaradi oslabitve, se njen znesek izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo 
finančnega sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so 
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razobresteni (diskontirani) po izvirni efektivni obrestni meri finančnega sredstva. Izguba zaradi 
oslabitve se pripozna v poslovnem izidu kot finančni odhodek. 
 
Če se v naslednjem obdobju velikost izgube zaradi oslabitve zmanjša in če je mogoče zmanjšanje 
nepristransko povezati z dogodkom po pripoznanju oslabitve, je treba že prej pripoznano izgubo 
zaradi oslabitve razveljaviti. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve se pripozna v poslovnem izidu do 
višine, dokler knjigovodska vrednost finančnega sredstva ne presega njegove odplačne vrednosti 
na dan odprave. 
 
Terjatve 
Za sporne in dvomljive  terjatve do kupcev, za katere so bili sproženi pravdni postopki za izterjavo,  
matična družba oblikuje 100 % popravek vrednosti terjatev.  Pri ostalih poslovnih terjatvah 
matična družba posamično preverja znake oslabljenosti. V primerih,  kjer obstajajo nepristranski 
dokazi o oslabljenosti terjatve se izguba zaradi oslabitve  izmeri kot razlika med knjigovodsko 
vrednostjo  terjatve  in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov. 

4.10.6   DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI 

Za potrebe poročanja Skupina HIT določa poštene vrednosti določenih sredstev po metodah, ki so 
pojasnjene v nadaljevanju. 

4.10.6.1 Naložbene nepremičnine 
Poštena vrednost naložbenih nepremičnin temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, 
po kateri bi se lahko nepremičnine na dan cenitve zamenjalo v premišljenem poslu med voljnimi 
strankami.  

4.10.6.2 Naložbe v lastniške vrednostne papirje 
Poštena vrednost finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in za prodajo 
razpoložljivih finančnih sredstev se določa z uporabo kotiranih cen na delujočem trgu ob koncu 
poročevalskega obdobja. V kolikor le ta ni na voljo se njegova vrednost določi z uporabo ene izmed 
metod vrednotenja. Možne metode vrednotenja so metode mnogokratnikov in metoda diskontiranih 
bodočih čistih denarnih tokov, pri čemer se uporabi pričakovane bodoče denarne tokove in tržno 
diskontno stopnjo.  

4.10.6.3 Poslovne in druge terjatve 
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih 
tokov. Kratkoročne poslovne terjatve niso diskontirane zaradi kratkoročnosti, so pa upoštevane 
slabitve na pošteno vrednost. 

4.10.6.4 Neizvedene finančne obveznosti 
Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti prihodnjih izplačil 
glavnice in obresti, diskontiranih po tržni obrestni meri na datum poročanja.  
 

4.10.7   SESTAVA SKUPINE HIT  

V skupinske računovodske izkaze Skupine HIT na dan 31.12.2017 so vključeni računovodski izkazi 
matične družbe HIT  in štirih odvisnih podjetij: 
 

v tisoč EUR
Neposreden delež v 
kapitalu v % Dejavnost

v državi

HIT Alpinea d.o.o 100,00% Gostinstvo in turizem

HIT Larix d.d. 84,25% Prirejanje iger na srečo

v tujini

HIT Coloseum d.o.o. 100,00% Prirejanje iger na srečo

HIT International d.o.o. 100,00% Prirejanje iger na srečo  
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Sestava Skupine HIT na dan 31.12.2016: 
 

v tisoč EUR
Neposreden delež v 
kapitalu v % Dejavnost

v državi

HIT Alpinea d.d. 95,97% Gostinstvo in turizem

HIT Larix d.d. 84,25% Prirejanje iger na srečo

Casino Kobarid d.d. 100,00% Prirejanje iger na srečo

v tujini

HIT Coloseum d.o.o. 100,00% Prirejanje iger na srečo

HIT International d.o.o. 100,00% Prirejanje iger na srečo  
 
Pridružena podjetja na dan 31.12.2017 in 31.12.2016: 
 

 Grad GT d.o.o., Dobrovo, v kateri ima obvladujoče podjetje 45 % delež, 
 Infrasport d.o.o., Kranjska gora, v katerem ima odvisno podjetje HIT Alpinea d.d. 47,78 % 

delež. 
 
Naložb v pridružena podjetja zaradi nepomembnosti Skupina HIT ne konsolidira. 
 
 
Spremembe v sestavi Skupine HIT 
 
 
Matična družba je v letu 2017 dokapitalizirala odvisno podjetje HIT Alpinea d.d. s stvarnim vložkom 
v znesku 1.287 tisoč EUR. Z odkupom delnic od manjšinskih lastnikov  pa je matična družba 
postala 100 % lastnica  družbe. 
 
Dne 30.01.2017 je nadzorni svet matične družbe dal soglasje k pričetku izvedbe postopka 
pripojitve odvisnega podjetja Casino Kobarid d.d. k matičnemu podjetju. Dne 22.02.2017 je 
nadzorni svet odvisne družbe sprejel sklep, da se strinja s pričetkom postopka pripojitve podjetja 
Casino Kobarid d.d. k matičnemu podjetju. Pogodba o pripojitvi odvisnega podjetja Casino Kobarid 
d.d. k matičnemu podjetju je bila sklenjena 13.04.2017, zato je bila v skladu s 599. členom ZGD-1 
opravljena poenostavljena pripojitev. Dne 21.04.2017 je družba predložila Pogodbo o pripojitvi 
registrskemu organu, vpis v register je bil izvršen 15.06.2017. 
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4.11  RAZKRITJA K SKUPINSKEMU IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

4.11.1   ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

Poslovne prihodke sestavljajo: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Čisti prihodki od prodaje 155.953 148.704

Drugi poslovni prihodki 1.270 2.249

Skupaj 157.223 150.953  
 
Koriščene ugodnosti imetnikov kartice Privilege club in oblikovane obveznosti iz programa zvestobe 
Privilege club se izkazujejo kot negativna postavka prihodkov od prodaje.  
 
 
Podrobnejša členitev poslovnih prihodkov: 
 

(v tisoč EUR) 2017 2016

Prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo v državi 123.511 116.732

Prihodki od opravljanja dejavnosti posebnih iger na srečo v tujini 5.998 5.373

Prihodki od prodaje ostalih storitev v državi 24.514 24.611

   - iz razmerij s pridruženimi podjetji 5 4

   - iz razmerij z drugimi 24.509 24.607

Prihodki od prodaje ostalih storitev v tujini 1.886 1.946

   - iz razmerij z drugimi 1.886 1.946

Prihodki od prodaje blaga in materiala v državi 44 42

   - iz razmerij z drugimi 44 42

Skupaj čisti prihodki od prodaje 155.953 148.704

Skupaj ostali poslovni prihodki 1.270 2.249

SKUPAJ KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 157.223 150.953  
 
 
Podrobnejša členitev čistih prihodkov iz prodaje poslovnih učinkov: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Kosmati prihodki od prirejanja posebnih iger na srečo 153.597 146.561

Spodbude strankam (4.586) (4.623)

Davek od iger na srečo (26.779) (25.740)
Prenos čistih prihodkov od opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo med odložene prihodke 205 (310)

Napitnine 5.974 6.200

Vstopnine 80 90

Skupaj čisti prihodki od opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih 
iger na srečo 128.491 122.178

Prihodki od najemnin 1.078 1.090

Prihodki od prodaje ostalih storitev 26.333 25.392

Prihodki od prodaje blaga in materiala 51 44
Skupaj ostali čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 27.462 26.526
Skupaj čisti prihodki od prodaje 155.953 148.704  
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Čistih prihodki od prodaje po prodajnih trgih:  
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 146.947 140.370

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 7.379 7.319

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na domačem trgu 44 44

Prihodki od prodaje materiala in trgovskega blaga na tujem trgu 1.518 -

Prihodki od najemnin na domačem trgu 65 971

Skupaj čisti prihodki od prodaje 155.953 148.704  
 
 
Poslovni izid iz poslovanja po področjih prodaje: 
 

(v tisoč EUR)

Dejavnost 
posebnih iger 

na srečo

Dejavnost 
gostinstva

Ostale 
dejavnosti

SKUPAJ 
VSEGA Izločitve Skupaj

Čisti prihodki od prodaje 129.450 24.494 2.849 156.793 (840) 155.953 

Na domačem trgu 122.793 23.638 2.277 148.708 (639) 148.069 

Odvisna podjetja 33 568 38 639 (639) - 

Pridružena podjetja - 5 - 5 - 5 

Drugi 122.760 23.065 2.239 148.064 - 148.064 

Na tujem trgu 6.657 856 572 8.085 (201) 7.884 

Odvisna podjetja 86 1 114 201 (201) - 

Drugi 6.571 855 458 7.884 - 7.884 

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 199 269 803 1.271 (1) 1.270

Odvisna podjetja 1 - - 1 (1) - 

Drugi 198 269 803 1.270 - 1.270 

Kosmati donos iz poslovanja 129.649 24.763 3.652 158.064 (841) 157.223

Stroški blaga, materiala in storitev 22.730 19.262 7.925 49.917 (634) 49.283

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala3.672 11.850 788 16.310 - 16.310

Drugi 3.672 11.850 788 16.310 - 16.310 

Stroški storitev 19.058 7.412 7.137 33.607 (634) 32.973

Odvisna podjetja 358 267 9 634 (634) - 

Pridružena podjetja - 36 - 36 - 36 

Drugi 18.700 7.109 7.128 32.937 - 32.937 

Stroški dela 37.263 14.900 8.065 60.228 - 60.228

    Stroški plač 28.385 10.904 5.717 45.006 - 45.006

    Stroški socialnih zavarovanj 4.813 1.742 921 7.476 - 7.476

- stroški pokojninskih zavarovanj 2.650 951 506 4.107 - 4.107 

- stroški drugih socialnih zavarovanj 2.163 791 415 3.369 - 3.369 

    Drugi stroški dela 4.065 2.254 1.427 7.746 7.746

Odpisi vrednosti 12.523 4.922 1.752 19.197 - 19.197

    Amortizacija 11.487 2.521 1.281 15.289 - 15.289

    Prevrednotovalni poslovni odhodki pri stalnih sredstvih 1.032 2.309 139 3.480 - 3.480

    Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4 92 332 428 - 428

- iz razmerij do drugih 4 92 332 428 - 428 

Drugi poslovni odhodki 22.867 1.225 764 24.856 (207) 24.649

Odvisna podjetja 202 - 5 207 (207) - 

Drugi 22.665 1.225 759 24.649 - 24.649 

Poslovni odhodki 95.383 40.309 18.506 154.198 (841) 153.357

Poslovni izid iz poslovanja 34.266 (15.546) (14.854) 3.866 - 3.866  
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4.11.2    DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

 
Druge poslovne prihodke sestavljajo: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter 
neopredmetenih sredstev 445 1.261
Odprava nekratkoročnih rezervacij 60 16
Odprava kratkoročnih rezervacij 83 161
Odprava popravka vrednosti terjatev 38 64
Odpisi poslovnih dolgov 67 34
Odprava odloženih prihodkov 4 119
Prejete odškodnine in kazni 197 110
Ostali prihodki 376 484
Skupaj drugi poslovni prihodki 1.270 2.249  
 
 

4.11.3    STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH   

 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga 16.310 15.450

Stroški storitev 32.973 31.718

Stroški dela 60.228 55.908

Amortizacija in prevrednotovalni odhodki 15.289 18.197

Slabitve stalnih sredstev 2.451 -

Slabitev dobrega imena 1.029 -

Slabitve in odpisi terjatev 342 81

Slabitve in odpisi zalog 86 -

Oblikovanje rezervacij za tožbe 7 -

Drugi poslovni odhodki 24.642 22.939

Skupaj stroški 153.357 144.293  
 
 
Stroški materiala 
 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga 9.153 8.710
Stroški energije 3.938 3.856
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme 848 583
Odpis drobnega inventarja 546 610
Uskladitev stroškov materiala in DI zaradi popisnih razlik 6 3
Stroški kala in loma 8 8
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 204 215
Drugi stroški materiala 1.607 1.465

Skupaj stroški materiala 16.310 15.450  
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Stroški storitev 
 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Stroški prevoznih storitev 739 916

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 4.824 4.237

Najemnine 2.497 2.318

Stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom in mladinski servis 4.121 4.040

Stroški bančnih in zavarovalniških storitev 1.726 1.313

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 979 975

Stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance 8.063 7.991

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 450 391

Stroški drugih storitev 9.574 9.537

Skupaj stroški storitev 32.973 31.718  
 

4.11.4    STROŠKI DELA 

(v tisoč EUR) 2017 2016

Stroški bruto plač in nadomestil 45.006 41.684

Stroški pokojninskih zavarovanj 3.862 3.702

Stroški drugih socialnih zavarovanj 3.615 3.181

Drugi stroški dela 7.745 7.341
Skupaj stroški dela 60.228 55.908  
 

4.11.5    AMORTIZACIJA, ODPISI, SLABITVE 

(v tisoč EUR) 2017 2016
Amortizacija

- amortizacija neopredmetenih sredstev 217 181
- amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 14.807 14.817
- amortizacija naložbenih nepremičnin 265 281
Skupaj stroški amortizacije 15.289 15.279
Odpisi in slabitve

- neopredmetenih sredstev 1.029 -
- nepremičnin, naprav in opreme 2.451 2.621
- naložbenih nepremičnin - 297
- zalog 86 -
- terjatev 342 81
Skupaj odpisi in slabitve 3.908 2.999

Skupaj odpisi vrednosti 19.197 18.278  
 
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev in naložbenih 
nepremičnin je podrobneje pojasnjena v pojasnilih 4.13.1, 4.13.2 in 4.13.3. Največji znesek iz 
naslova odpisa in slabitev nepremičnin, naprav in opreme v višini 2.308 tisoč EUR izhaja iz naslova 
izgube pri prodaji kompleksa Špik s strani odvisnega podjetja HIT Alpinea d.o.o. matični družbi. 
(pojasnilo 4.13.1). 
 



  Letno poročilo 2017 
 

136 

4.11.6    DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

(v tisoč EUR) 2017 2016

Donacije 194 123

Rezervacije 7 -

Koncesijska dajatev 20.655 20.174

Prispevek za mestno zemljišče 759 774

Druge dajatve 145 111

Štipendije in nagrade dijakom in študentom 119 108

Izguba pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev 2 4

Odškodnine 3 51

Ostali poslovni odhodki 2.765 1.594
Drugi poslovni odhodki skupaj 24.649 22.939  
 
Med ostalimi poslovnimi odhodki so izkazani odhodki iz naslova poračuna odbitka vstopnega DDV 
od prodaje kompleksa Špik matični družbi v višini 855 tisoč EUR. 

4.11.7    NETO FINANČNI IZID  

(v tisoč EUR) 2017 2016

Finančni prihodki iz drugih deležev - 6

Finančni prihodki od obresti od pridruženih podjetij 1 -

Finančni prihodki od obresti od drugih 2 17

Finančni prihodki od odpisa finančnih obveznosti 3.821 -

Finančni prihodki od pozitivnih neto tečajnih razlik 195 -

Drugi finančni prihodki 29 275
Finančni prihodki skupaj 4.048 298

Odhodki iz slabitev in odpisov posojil in finančnih naložb v druga podjetja - 14

Finančni odhodki za obresti bank 1.468 2.385

Finančni odhodki za obresti drugih 17 -

Finančni odhodki od negativnih neto tečajnih razlik - 14

Drugi finančni odhodki 389 542

Finančni odhodki skupaj 1.874 2.955
Neto finančni izid 2.174 (2.657)  
 
Finančni prihodki od odpisa finančnih obveznosti se nanašajo na odpis bančnih posojil v odvisnem 
podjetju HIT Alpinea d.o.o. 
 
Pomembnejši drugi finančni odhodki so obresti iz naslova oblikovanih rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade na podlagi aktuarskega izračuna v znesku 113 tisoč EUR (pojasnilo 
4.13.14). 
 
 
4.12    DAVKI 

Vse dejavnosti Skupine HIT so pridobitne in s tem obdavčljive po Zakonu o davku od dohodka 
pravnih oseb, zato je Skupina HIT zavezanka za obračun in plačilo davka od dohodka pravnih oseb 
od vseh dejavnosti. 
 
Po določbah Zakona o davku na dodano vrednost in spremljajočih predpisih je Skupina HIT 
zavezanka za obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost. Pretežni del dejavnosti 
Skupine HIT, to je dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo, je po določbah Zakona o davku na 
dodano vrednost oproščen zaračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost. Med ostalimi 
dejavnostmi, ki so obdavčene z davkom na dodano vrednost, so predvsem dejavnost hotelov, 
gostinskih obratov, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter prihodki, doseženi 
od igralniških vstopnin. 
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Obveznosti plačila vstopnega DDV se po določbah 65. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
lahko zmanjšujejo le za tisti del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost. V ta namen družbe v 
Skupini HIT, ki se ukvarjajo z dejavnostjo iger na srečo ugotavljajo odbitni delež DDV ali vodijo 
ločeno knjigovodstvo. Za leto 2017 je znašal odbitni delež DDV v obvladujoči družbi 9 % (leto 
2016: 8 %). 
 
Dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo je obdavčena po Zakonu o davku od iger na srečo. 
Davčna osnova je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni posebni igri na srečo, 
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, razen pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo drug 
proti drugemu, kjer pa je davčna osnova prihodek od te posebne igre. Davčna osnova se ugotavlja 
za koledarski mesec in za vsako vrsto iger posebej. Ta davek so odvisna podjetja v Skupini HIT v 
Sloveniji  v letu 2017 plačevala po predpisani stopnji 18 % (leto 2016: 18 %). 
 

4.12.1   EFEKTIVNA DAVČNA STOPNJA 

Izračun efektivne davčne stopnje: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Odmerjeni davek (217) (176)

Odloženi davek (52) (323)
Davek iz dobička skupaj (269) (499)

Dobiček pred davkom 8.145 5.275

Davek 1.436 524

Davek od uskladitve prihodkov- zmanjšanje (383) (215)

Davek od uskladitve prihodkov- povečanje 672 24

Davek od uskladitve odhodkov- zmanjšanje 83 785

Davek od uskladitve odhodkov- povečanje (915) (1.062)

Druge spremembe (16) (10)

Davčne olajšave (659) (201)
Efektivna davčna stopnja -3,3% -9,5%  
 
V Skupini HIT so v letu 2017 izkazali pozitivno davčno osnovo odvisna podjetja HIT Larix d.d., Hit 
Alpinea d.o.o. in HIT Coloseum d.o.o. Zaradi izkazane davčne izgube v matični družbi je izračun 
efektivne davčne stopnje negativen. 
 

4.12.2   DAVČNA IZGUBA 

(v tisoč EUR) 2017 2016

Stanje neporabljene davčne izgube 81.482 82.557  
 
 
Matična družba izkazuje neporabljeno davčno izgubo na dan 31.12.2017 v višini 54 mio EUR, 
odvisno podjetje HIT Alpinea d.o.o. v višini 26 mio EUR in odvisno podjetje HIT International d.o.o. 
v višini 1 mio EUR. 
 

4.12.3   TERJATVE IN OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENI DAVEK  

(v tisoč EUR)
Stanje 

31.12.2015

Pripoznano v 
izkazu 

poslovnega izida

Pripoznano v 
drugem 

vseobsegajočem 
donosu

Stanje 
31.12.2016

Pripoznano v 
izkazu 

poslovnega izida

Pripoznano v 
drugem 

vseobsegajočem 
donosu

Stanje 
31.12.2017

Finančna sredstva, na razpolago za prodajo 363 (165) 1 200 - - 200
Posojila 451 (96) - 356 - - 356
Terjatve/obveznosti 267 (139) - 127 (77) - 50
Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne 
zaslužke 533 77 (82) 528 24 - 552

Skupaj 1.614 (323) (81) 1.210 (53) - 1.158  
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Terjatve

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Finančna sredstva, na razpolago za prodajo 200 200

Posojila 356 356

Terjatve/obveznosti 50 127
Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne 
zaslužke 552 527

Skupaj 1.158 1.210  
 
Terjatve za odloženi davek znašajo 1.158 tisoč EUR in so preračunane na 19 % davčno stopnjo, ki 
velja za leto 2017 in naslednja leta za vsa podjetja v Sloveniji. Terjatve za odloženi davek so 
oblikovane iz naslova odhodkov, ki vplivajo na poslovni izid leta in niso, v celoti ali delno, davčno 
priznane v tem letu.  
 
 
 
4.13 RAZKRITJA K SKUPINSKEMU IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA   

4.13.1    NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Zemljišča 16.036 16.149
Zgradbe 91.971 101.943
Oprema 17.964 18.495
Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 2.163 128
Nepremičnine, naprave in oprema skupaj 128.134 136.715  
 
Nepremičnine, naprave in oprema v višini 128.134 tisoč EUR predstavljajo 77,40 % vseh sredstev 
Skupine HIT. Med zemljišči in zgradbami so izkazani igralniški kompleksi, hotelski kompleksi in 
poslovni prostori v Novi Gorici, Šempetru pri Gorici, Kranjski gori, Kobaridu in Šentilju, ter 
zemljišče v Beogradu. Med opremo Skupina HIT vodi predvsem igralniško, hotelsko  in 
informacijsko opremo. 
 
 
Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2017 
 

(v tisoč EUR) Zemljišča Zgradbe Oprema
NNO v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016 16.149 245.248 132.919 128 394.444

Pridobitve - - - 7.592 7.592

Aktiviranje - prenosi z NNO v pridobivanju 29 707 6.436 (5.471) 1.701

Odtujitve, manjki, viški (8) (397) (4.506) (86) (4.997)

Prenosi, prekvalifikacije - 2 (2) - -

Oslabitve (139) (2.308) - - (2.447)

Tečajne razlike 5 - 1 - 6
Stanje 31.12.2017 16.036 243.252 134.848 2.163 396.299

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016 - 143.305 114.424 - 257.729

Amortizacija - 8.228 6.579 - 14.807

Odtujitve, manjki, viški - (255) (4.117) - (4.372)

Prenosi, prekvalifikacije - 2 (2) - -
Stanje 31.12.2017 - 151.280 116.884 - 268.164

Neodpisana vrednost 16.036 91.972 17.964 2.163 128.135  
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Gibanje nepremičnin, naprav in opreme v letu 2016 
 

(v tisoč EUR) Zemljišča Zgradbe Oprema
NNO v 

pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2015 16.778 252.855 133.329 758 403.720

Pridobitve - - - 13.694 13.694

Aktiviranje - prenosi z NNO v pridobivanju - 5.328 8.764 (14.092) -

Odtujitve, manjki, viški (562) (9.817) (8.286) (232) (18.897)

Prenosi, prekvalifikacije - 888 (888) - -

Slabitve (63) (2.344) - - (2.407)

Druga zmanjšanja - (1.662) - - (1.662)

Prevedbena razlika (4) - - - (4)

Stanje 31.12.2016 16.149 245.248 132.919 128 394.444

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2015 - 143.972 116.350 - 260.322

Amortizacija - 8.506 6.311 - 14.817

Odtujitve, manjki, viški - (9.173) (8.237) - (17.410)

Stanje 31.12.2016 - 143.305 114.424 - 257.729

Neodpisana vrednost 16.149 101.943 18.495 128 136.715  
 
Pomembnejše pridobitve nepremičnin, naprav in opreme v Skupini HIT v letu 2017 so bile   obnova 
IZC Korone 1.954 tisoč EUR, nakup igralnih avtomatov v znesku 3.786 tisoč EUR, nakup 
računalniške opreme  v znesku 525 tisoč EUR, nakup ostale igralniške opreme v znesku 426 tisoč 
EUR ter vlaganja v kamp Špik v višini 444 tisoč EUR. 
 
Presežek nabavne vrednosti prevzetega podjetja MMPštiri d.o.o. nad sorazmernim delom kapitala 
smo ob prvem uskupinjevanju pripoznali kot povečanje zgradb v višini 572 tisoč EUR, ki se 
amortizira v življenjski dobi sredstva. 
 
Odtujitve nepremičnin, naprav in opreme se nanašajo predvsem na odpise in odprodaje.  
 
V obravnavanem poslovnem letu je Skupina HIT opravila preveritev znakov oslabljenosti DUE. Iz 
preveritev znakov oslabljenosti posameznih DUE izhaja, da ne obstajajo znaki slabitev.  
 
Slabitev v višini 2.308 tisoč EUR se nanaša na izgubo pri prodaji kompleksa Špik matični družbi. 
 
Kot jamstvo za dolgove ima Skupina HIT na dan 31.12.2017 zastavljene nepremičnine, razporejene 
med nepremičnine, naprave in opremo, v neodpisani vrednosti 81.603 tisoč EUR.    

 
Skupina HIT je na podlagi finančnega najema pridobila kotlovnico, igralne avtomate in opremo, 
katerih sedanja vrednost na dan 31.12.2017 je 1.609 tisoč EUR, ter izkazuje na dan 31.12.2017 
finančne obveznosti iz naslova finančnega najema v znesku 1.720 tisoč EUR.  
 
V letu 2017 so bile preverjene dobe koristnosti pomembnejših nepremičnin, naprav in opreme. Na 
podlagi ugotovitev Skupina HIT ni spreminjala amortizacijskih stopenj. 
 

4.13.2    NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOBRO IME 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Dobro ime 37 1.066

Premoženjske pravice 1.088 407

Neopredmetena sredstva v pridobivanju - -
Neopredmetena sredstva skupaj 1.125 1.473  
 
Med neopredmetenimi sredstvi Skupina HIT izkazuje dobro ime in premoženjske pravice, ki  
predstavljajo programsko opremo, licence in koncesije za prirejanje iger na daljavo.  
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Skupina  HIT je v letu 2017 opravila preveritev dobrega imena, nastalega pri nakupu dodatnega 
deleža v HIT Larix d.d. v znesku 1.029 tisoč EUR in v HIT Coloseum d.o.o., Sarajevo, v znesku 37 
tisoč EUR.   
 
Za dobro ime, ki je bilo pripoznano ob nakupu podjetja HIT Larix d.d. v letu 2008, je Skupina HIT 
opravila cenitev nadomestljive vrednosti. Izračun nadomestljive vrednosti temelji na projekcijah 
denarnih tokov za nadaljnjih pet let, z uporabo na donosu zasnovanega načina ocenjevanja 
vrednosti, z metodo diskontiranega prostega denarnega toka. Glavni uporabljeni predpostavki pri 
izračunih vrednosti pri uporabi sta 2 % stopnja rasti prihodkov in 9,4 % tehtani strošek kapitala - 
WACC. Iz cenitve izhaja, da knjigovodska vrednost naložbe presega nadomestljivo vrednost, zato 
je Skupina HIT slabila dobro ime v celoti.    
 
 
 
Analiza občutljivosti: 
 

Sprememba v

Sprememba za 1 -1 1 -1

Vpliv na stanje v tisoč EUR 162 -182 209 -239

dolgoročna stopnja rasti

odstotni točki odstotni točki

WACC

 
 
 
Interna preveritev knjigovodske vrednosti dobrega imena, v višini 37 tisoč EUR, ki je bilo 
pripoznano ob prehodu pridruženega podjetja HIT Coloseum d.o.o. Sarajevo v odvisno podjetje v 
letu 2007, je bila opravljena na podlagi izračuna nadomestljive vrednosti ob naslednjih 
predpostavkah: 

 2 % dolgoročna stopnja rasti, 
 14,8 % tehtani strošek kapitala – WACC in 
 2,0 % obratni čisti kapital/čisti prihodki od prodaje.  

 
 
 
Analiza občutljivosti : 
 

Sprememba v

Sprememba za 0,5 -0,5 0,5 -0,5

Vpliv na stanje v tisoč EUR 330 -389 243 -295

dolgoročna stopnja 
rastiWACC

odstotni točki odstotni točki

 
 
Pri preveritvi dobrega imena za HIT Coloseum d.o.o. je bilo ugotovljeno, da ni potrebe po slabitvi 
dobrega imena.  
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Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2017 
 
 

(v tisoč EUR) Dobro ime Premoženjske 
pravice

NS v 
pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016 3.013 6.919 - 9.932

Pridobitve - - 899 899

Aktiviranje - prenosi z NS v pridobivanju - 899 (899) -

Odtujitve, manjki, viški - (2) - (2)

Prenosi, prekvalifikacije - (1) - (1)
Stanje 31.12.2017 3.013 7.815 - 10.828

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016 1.947 6.512 - 8.459

Amortizacija - 217 - 217

Slabitve 1.029 - - 1.029

Odtujitve, manjki, viški - (2) - (2)
Stanje 31.12.2017 2.976 6.727 - 9.703

Neodpisana vrednost 37 1.088 - 1.125  
 
 
 
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2016 
 
 

(v tisoč EUR) Dobro ime Premoženjske 
pravice

NS v 
pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 31.12.2015 3.013 6.870 1 9.884

Pridobitve - 16 172 188

Aktiviranje - prenosi z NS v pridobivanju - 189 (189) -

Odtujitve, manjki, viški - (156) - (156)

Prenosi, prekvalifikacije - - 16 16
Stanje 31.12.2016 3.013 6.919 - 9.932

Popravek vrednosti

Stanje 31.12.2015 1.947 6.487 8.434

Amortizacija - 181 - 181

Odtujitve, manjki, viški - (156) - (156)
Stanje 31.12.2016 1.947 6.512 - 8.459

Neodpisana vrednost 1.066 407 - 1.473  
 
 
V letu 2017 so bile preverjene dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev, Skupina 
HIT ni ugotovila odstopanj in ni spreminjala amortizacijskih stopenj. 
 
Skupina HIT je v letu 2017 v okviru premoženjskih pravic aktivirala v višini 899 tisoč EUR novo 
nabavljeno programsko opremo in licence. Zmanjšanje neopredmetenih sredstev se nanaša 
predvsem na izločitve iz uporabe tehnološko zastarele in neuporabne programske opreme.  
 
V letu 2017 je Skupina HIT pridobila na finančni leasing programsko opremo, katere knjigovodska 
vrednost na dan 31.12.2017 znaša 490 tisoč EUR. Na dan 31.12.2017 Skupina HIT izkazuje iz 
naslova finančnega najema programske opreme 363 tisoč EUR finančnih obveznosti.  
 
Skupina HIT nima drugih neopredmetenih sredstev z nedoločenimi dobami koristnosti. 
 
Skupina HIT nima omejitev lastninske pravice na neopredmetenih sredstvih.  
 
Skupina HIT nima finančnih obveznosti za nakup neopredmetenih sredstev.   
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4.13.3    NALOŽBENE NEPREMIČNINE 

 
Naložbene nepremičnine v vrednosti 6.018 tisoč EUR predstavljajo 3,64 % vseh sredstev Skupine 
HIT. Med naložbenimi nepremičninami Skupina HIT izkazuje kompleks ABK, poslovno stavbo ICIT, 
konjeniški kompleks Okroglico, Kemično čistilnico v Solkanu, restavracijo Triglav in Restavracijo 
Mark.  
 
 
Gibanje naložbenih nepremičnin v 2017 
 

(v tisoč EUR) Zemljišče Zgradbe NN v 
pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2016 3.558 9.665 13.223

Pridobitve - - 29 29

Aktiviranje - prenosi z NN v pridobivanju - 29 (29) -
Stanje 31.12.2017 3.558 9.694 - 13.252

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2016 - (6.969) - (6.969)

Amortizacija - (265) - (265)
Stanje 31.12.2017 - (7.234) - (7.234)

Neodpisana vrednost 3.558 2.460 - 6.018  
 
 
Gibanje naložbenih nepremičnin v 2016 
 
 

(v tisoč EUR) Zemljišče Zgradbe Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31.12.2015 3.558 10.208 13.766

Slabitve (543) (543)
Stanje 31.12.2016 3.558 9.665 13.223

Popravek vrednosti
Stanje 31.12.2015 - 6.934 6.934

Amortizacija - 281 281

Slabitev - (246) (246)
Stanje 31.12.2016 - 6.969 6.969

Neodpisana vrednost 3.558 2.696 6.254  
 
 
 
Iz naslova naložbenih nepremičnini so v izkazu poslovnega izida za leto 2017 prikazani prihodki od 
najemnin v višini 411 tisoč EUR, stroški v povezavi z njimi pa so 442 tisoč EUR.  
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Prihodki od najemnin 411 427
Neposredni odhodki od naložnbenih nepremičnin, ki prinašajo 
prihodke od najemnin (442) (399)
Skupaj (31) 28  
 
 
Za vse pomembnejše naložbene nepremičnine je Skupina HIT opravila preveritev znakov  
oslabljenosti in ugotovila, da ne kažejo znakov oslabljenosti.  
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Skupina HIT ocenjuje, da znaša poštena vrednost naložbenih nepremičnin 9.743 tisoč EUR in se 
uvršča v NIVO 3 načina določitve poštene vrednosti. Pri tem je Skupina HIT upoštevala pridobljene 
cenitve pooblaščenih cenilcev za pomembnejše nepremičnine  v letu 2016.  
 
Sedanja vrednost naložbenih nepremičnin, ki so dane v zavarovanje finančnih obveznosti, znaša 
2.514 tisoč EUR na dan 31.12.2017.  
 
Naložbenim nepremičninam v letu 2017 niso bili pripisani stroški izposojanja. 
 

4.13.4   DRUGE NEKRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Infrasport d.o.o., Kranjska gora 702 702

Ostali, posamično manj pomembni deleži 4 4
Skupaj dolgoročne naložbe v deleže in delnice 706 706  
 
Skupina HIT  izkazuje med pridruženimi podjetji naložbi v podjetji Infrasport d.o.o., Kranjska gora, 
v višini 702 tisoč EUR in Grad GT Gostinstvo in turizem d.o.o., Dobrovo v višini 624 tisoč EUR, ki je 
v celoti oslabljena. Lastniški delež matičnega podjetja v podjetju Grad GT Gostinstvo je 45 %, 
lastniški delež hčerinskega podjetja HIT Alpinea d.o.o. v podjetju Infrasport d.o.o. pa 47,78%.  
 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročne finančne naložbe, razen posojil 706 706

      Delnice in deleži v pridruženih podjetjih 702 702

      Druge delnice in deleži 4 4

      Druge dolgoročne finančne naložbe 0 -

Nekratkoročna posojila 139 87

      Dolgoročna posojila  pridruženim podjetjem 23 33

      Dolgoročna posojila drugim 116 54

skupaj druge finančne naložbe 845 793  
 
 
Gibanje naložb v pridružena podjetja 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016
Nabavna vrednost
Stanje 01.01. 1.326 1.326 
Stanje 31.12. 1.326 1.326 

Popravek vrednosti

Stanje 01.01. 624 624 
Stanje 31.12. 624 624 
Neodpisana vrednost 702 702  
 
Finančne naložbe so merjene po nabavni vrednosti. Konec leta je Skupina HIT preverjala ali 
obstajajo znaki oslabitve naložbe v podjetje Infrasport d.o.o. in ugotovila, da finančne naložbe ni 
potrebno prevrednotiti zaradi oslabitve. 
 
Podjetje Grad GT Gostinstvo d.o.o. je v letu 2017 poslovalo s 7 tisoč EUR dobička, vrednost 
kapitala na dan 31.12.2017 znaša 1.854 tisoč EUR, vrednost nepokrite izgube pa 451 tisoč EUR.  
 
Pridruženo podjetje Infrasport d.o.o. je v letu 2017 poslovalo z izgubo v višini 28 tisoč EUR, 
vrednost kapitala na dan 31.12.2017 znaša 1.622 tisoč EUR.  
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4.13.5  NEKRATKOROČNE  POSLOVNE TERJATVE 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Terjatve do stanovanjskega sklada za črne gradnje 1 1

Nekratkoročne varščine - 50

Skupaj 1 51  
 

4.13.6  DRUGA NEKRATKOROČNA SREDSTVA 

Druga nekratkoročno razmejena sredstva predstavljajo nekratkoročno vračunane odhodke. 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Razmejeni odhodki 184 267

Nekratkoročni predujmi 101 222

Skupaj 285 489  
 

4.13.7   ZALOGE  

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Zaloge živil 671 668

Zaloge materiala za vzdrževanje 133 140

Zaloge delovnih oblek 126 110

Zaloge drobnega inventarja 38 5

Zaloge ostalega materiala 513 539

Skupaj zaloge materiala 1.481 1.462 

Zaloge trgovskega blaga 49 61 

Skupaj zaloge 1.530 1.523  
 
Skupina HIT nima zastavljenih zalog kot jamstvo za obveznosti. 
 
Skupina HIT ni ugotavljala čiste iztržljive vrednosti zalog, ker ocenjuje, da je le ta višja od 
knjigovodske. 
 

4.13.8    POSLOVNE TERJATVE 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Terjatve do pridruženih podjetij 1 1

Terjatve do drugih  kupcev 776 778

- na domačem trgu 462 544

- na tujem trgu 314 234

Druge kratkoročne terjatve 2.034 2.108

Kratkoročne terjatve skupaj 2.811 2.887  
 
Terjatve do kupcev so v celoti nezavarovane. Za prejeti posojili Abanke so kot jamstvo za dolgove 
zastavljene terjatve, ki jih ima matična družba do bank za plačila s plačilnimi karticami v višini 682 
tisoč EUR (31.12.2016  756 tisoč EUR). Dano posojilo GB d.d. matični družbi, v znesku 4.071 tisoč 
EUR,  je zavarovano z odstopom terjatev za najemnine za kamp Špik. 
 
Starostna struktura terjatev vključuje kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih podjetij, drugih 
kupcev ter terjatve povezane s finančnimi prihodki: 



  Letno poročilo 2017 
 

145 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Nezapadlo 2.535 2.612
Zapadlo do 
- od 1 do 60 dni 192 201
- od 61 do 180 dni 47 52
- od  181 do 360 dni 29 19
- nad 360 dni 8 3
skupaj 2.811 2.887  
 
 
Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev v 2017 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2016 oblikovanje odprava koriščenje prekval. 31.12.2017
popravek vrednosti terjatev do kupcev 2.328 36 (34) - 1 2.331
popravek vrednosti terjatev do kupcev - obresti 288 - (1) - - 287
Skupaj 2.616 36 (35) - 1 2.618  
 
 
Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev v 2016 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2015 oblikovanje odprava koriščenje prekval. 31.12.2016

popravek vrednosti terjatev do kupcev 2.347 29 (10) (38) 2.328
popravek vrednosti terjatev do kupcev - obresti 290 (2) 288
Skupaj 2.637 29 (12) (38) - 2.616  
 

4.13.9       KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Del nekratkoročnega posojila pridruženim podjetjem, ki zapade v prihodnjem letu 10 10

Del nekratkoročnega posojila drugim, ki zapade v prihodnjem letu 14 7

Posojila, dana drugim 5 9

Kratkoročno dana posojila 29 26  
 
Posojila dana pridruženim družbam predstavljajo dana posojila družbi Infrasport. Med  
kratkoročnimi posojili danih drugim so pomembnejše postavke dana posojila, poroštva in 
zaračunane obresti podjetjem Casino Kristal d.o.o. - v stečaju, v znesku 15.263 tisoč EUR in Punta 
International d.o.o. - v stečaju, v višini 3.628 tisoč EUR. Za vsa dana posojila, poroštva in 
zaračunane obresti podjetjem v stečajnih postopkih ima Skupina HIT oblikovan 100 % popravek 
vrednosti. V letu 2017 je Skupina HIT, zaradi zaključenega stečajnega postopka, odpravila 
pripoznanje terjatev za dana posojila, poroštva in obresti do družbe HIT Bovec d.o.o. – v stečaju, 
za katere je imela oblikovan popravek v celoti.  
 

4.13.10    DENAR IN DENARNI USTREZNIKI 

(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Denarna sredstva v blagajnah 10.744 10.788

Denarna sredstva v igralnih avtomatih 3.980 3.037

Terjatve za prejete čeke 850 810

Popravek vrednosti za protestirane čeke (806) (770)

Izdani čeki (28) (59)

Skupaj gotovina  in prejeti čeki 14.740 13.806 

Denarna sredstva na računih pri  banki 7.801 5.293

Devizna sredstva na računih pri  banki 637 8

Depoziti na odpoklic - 505

Skupaj denarna sredstva pri banki 8.438 5.806 

Denar in denarni ustrezniki skupaj 23.178 19.612  
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Skupina HIT na dan 31.12.2017 ni imela odobrenih limitov na transakcijskih računih. 
 

4.13.11    DRUGA KRATKOROČNA SREDSTVA 

Med druga kratkoročna sredstva Skupina HIT uvršča kratkoročno odložene stroške in odhodke v 
znesku 443 tisoč EUR (31.12.2016 v znesku 509 tisoč EUR) ter dane avanse in kratkoročno dane 
varščine. 
 

4.13.12     KAPITAL 

Osnovni kapital matičnega podjetja HIT d.d. znaša na dan 31.12.2017  28.328 tisoč EUR in je 
razdeljen  na 6.788.634 kosovnih 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. 

 
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-UPB3 (Ur.l. RS 14/2011), 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 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. Knjigovodska vrednost 
delnice matične družbe na dan 31.12.2017 je 7,69345 EUR. 
 
Kapitalske rezerve matične družbe HIT, na dan 31.12.2017, v višini 13.100 tisoč EUR, so 
sestavljene 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 in odprave 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 9.186 tisoč EUR (pojasnilo 4.9.3). V letu 
2017 so se povečale za 257 tisoč EUR iz naslova razlike med naložbo in kapitalom pripojenega 
odvisnega podjetja Casino Kobarid d.d. (pojasnila 4.5, 4.8.4 in 4.8.14). 
 
Na dan 31.12.2017 izkazuje matična družba druge rezerve iz dobička v znesku 4.840 tisoč EUR, ki 
so bile oblikovane na podlagi sklepov uprave matične družbe o uporabi bilančnega dobička. 
 
V Skupini HIT ima lastne delnice odvisno podjetje HIT Larix d.d., to je 891 delnic oziroma 0,85 % 
osnovnega kapitala. 
 
Rezerve za pošteno vrednost, ki na dan 31.12.2017 znašajo 1.515 tisoč EUR, vsebujejo 
spremembe predpostavk pri izračunu vrednosti odpravnin na podlagi aktuarskih izračunov. 
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Spremembe rezerve za pošteno vrednost v 2017 so prikazane v spodnji tabeli: 
 
 

(v tisoč  EUR)

Aktuarski 
dobički/izgube

Del, ki 
pripada 

ML
Skupaj

Začetno stanje na dan 31.12.2016 1.268 (5) 1.263 

Povečanje 247 3 250

Uskladitve s pošteno vrednostjo 247 3 250

Končno stanje  na dan 31.12.2017 1.515 (2) 1.513  
 
 
Gibanje rezerv za pošteno vrednost v 2016: 
 

(v tisoč  EUR)
Nekratkoročne 
finančne naložbe

Aktuarski 
dobički/izgube Skupaj

Del, ki 
pripada 
ML Skupaj

Začetno stanje na dan 31.12.2015 4 1.091 1.095 - 1.095 

Povečanje - 259 259 - 259

Uskladitve s pošteno vrednostjo - 259 259 - 259

Zmanjšanje (4) (82) (86) (5) (91)

Uskladitve s pošteno vrednostjo - - - (5) (5)

Odprava ob odtujitvi FN (4) (4) - (4)

Vpliv odloženih davkov - (82) (82) - (82)

Končno stanje  na dan 31.12.2016 - 1.268 1.268 (5) 1.263  
 

4.13.13   DONOS NA DELNICO   

Čisti dobiček na delnico obračunskega obdobja v matični družbi znaša 0,8592 EUR in je enak 
popravljenemu čistemu dobičku na delnico.  
 
 

4.13.14   REZERVACIJE 

 
Gibanje rezervacij v 2017: 
 

(v tisoč  EUR)
Stanje 
31.12.2016 Oblikovanje Koriščenje Odprava

Prevedbena 
rezerva

Stanje 
31.12.2017

Jubilejne nagrade 1.503 124 (91) (47) 24 1.513
Odpravnine ob upokojitvi 4.963 301 (48) 258 5.474
Ostale rezervacije

Rezervacije skupaj 6.466 425 (139) (47) 282 6.987  
 
Gibanje rezervacij v 2016: 
 

(v tisoč  EUR)
Stanje 
31.12.2015 Oblikovanje Koriščenje Odprava

Prevedbena 
rezerva

Stanje 
31.12.2016

Jubilejne nagrade 1.438 206 (138) (3) - 1.503

Odpravnine ob upokojitvi 4.426 322 (24) - 239 4.963

Rezervacije skupaj 5.864 528 (162) (3) 239 6.466  
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Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih 
nagrad temelji na aktuarskem izračunu s strani družbe 3sigma d.o.o., Ljubljana, v katerem so bile 
upoštevane naslednje predpostavke: 
 

 rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 2,5 % letno v letu 
2018 in 2,5 % v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač, 

 v izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz 
Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega razmerja, 
v enaki višini kot je v prejšnjem odstavku predpostavljena rast plač v Republiki 
Sloveniji, 

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

 izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,44 % letno, kar je konec decembra 2017 
znašala donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v Evro območju. 

 
 

 
Obveznosti za pozaposlitvene zaslužke 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Stanje 1.1. 4.963 4.426 

Stroški sprotnega službovanja (CSC) 213 195

Stroški obresti (IC) 88 98

Izplačani pozaposlitveni zaslužki (48) (24)

Aktuarski presežek/primanjkljaj, od tega: 258 268

-sprememba finančnih predpostavk 276 160

-izkustvo (18) 108

Stanje 31.12. 5.474 4.963  
 
 
 
Analiza občutljivosti 
 

Sprememba v

Sprememba za 0,5 -0,5 0,5 -0,5

Vpliv na stanje obveznosti v EUR -400 436 430 -399

Diskontna stanja Rast plač

odstotni točki odstotni točki

 

4.13.15    NEKRATKOROČNE POSLOVNE IN DRUGE OBVEZNOSTI 

 
Nekratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo predvsem nekratkoročni blagovni krediti, prejeti 
na podlagi kreditnih pogodb z domačimi in tujimi dobavitelji za dobavljene igralne avtomate, 
prejete nekratkoročne varšine in obveznosti do uprav družb v skupini za spremenljiv prejemek 
oziroma nagrad upravam. 
   
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročni blagovni krediti, prejeti od tujih dobaviteljev 162 349
Nekratkoročnii blagovni krediti, prejeti od domačih dobaviteljev - 16
Druge nekratkoročne poslovne obveznosti 356 209

skupaj 518 574  
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Zapadlost nekratkoročnih obveznosti po letih: 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

2018 429 480

2019 26 20

2020 - 17

2021 6 9

nedoločen čas 57 48

skupaj 518 574  
 

4.13.16 ODLOŽENI PRIHODKI 

Skupina HIT med odložene prihodke uvršča sredstva, prejeta iz evropskih sredstev in brezplačno 
pridobljeno opremo in so namenjena pokrivanju stroškov amortizacije. 
 
 
Gibanje odloženih prihodkov v 2017: 
 

(v  tisoč EUR)
Stanje 
31.12.2016

Prejeti novi odloženi 
prihodki

Odprava odloženih 
prihodkov

Stanje 
31.12.2017

Brezplačno pridobljene nepremičnine, 
naprave in oprema 121 74 (51) 144

Drugi odloženi prihodki 32 - (5) 27

Odloženi prihodki skupaj 153 74 (56) 171  
 
 
 
Gibanje odloženih prihodkov v 2016: 
 

(v  tisoč EUR)
Stanje 
31.12.2015

Prejeti novi odloženi 
prihodki

Odprava odloženih 
prihodkov

Stanje 
31.12.2016

Sredstva, prejeta iz Evropskih sredstev 1.765 - (1.765) -
Brezplačno pridobljene nepremičnine, 
naprave in oprema 105 60 (44) 121

Drugi odloženi prihodki 37 - (5) 32

Odloženi prihodki skupaj 1.907 60 (1.814) 153  
 

4.13.17 FINANČNE OBVEZNOSTI 
 

(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročna posojila 67.164 78.975 
-posojila, prejeta od bank 65.348 77.305
-posojila, prejeta od drugih 1.816 1.670
Kratkoročna posojila 3.130 4.335 
-del nekratkoročnega posojila, prejetega od bank, ki 
zapade v prihodnjem letu 2.750 3.827
-del nekratkoročnega posojila, prejetega od drugih, ki 
zapade v prihodnjem letu 266 162
-posojila, prejeta od bank - 168
-kratkoročne obveznosti za obresti 114 178

Posojila skupaj 70.294 83.310  
 
Skupina HIT ima na dan 31.12.2017 vse finančne obveznosti zavarovane s hipotekami na 
nepremičninah. Dodatno je v matični družbi zavarovano posojilo GB d.d., v višini 5.147 tisoč EUR, z 
zastavno pravico na deležu odvisnega podjetja HIT Alpinea d.o.o., posojilo GB d.d., v višini 4.071 
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tisoč EUR z odstopom terjatev za najemnine za kamp Špik in posojili Abanke d.d., v skupnem 
znesku 5.173 tisoč EUR z odstopom terjatev iz naslova bodočih prilivov po Pogodbah o sprejemanju 
plačilnih kartic (pojasnilo 4.13.8). 
 
 
Preglednica gibanja nekratkoročnih posojil v 2017: 
 

(v tisoč EUR)
Glavnica dolga 
31.12.2016

Nova posojila v 
letu

Prenos iz 
kratkoročnega 
posojila

Prenos na 
kratkoročna 
posojila Odpis Odplačila v letu

Glavnica dolga 
31.12.2017

Dolgoročni 
del 

Kratkoročni 
del 

Obveznosti do bank 77.305 4.710 2.259 (3.177) (3.821) (11.928) 65.348 65.348 2.750

Obveznosti do drugih 1.670 636 - (490) - - 1.816 1.816 266

Skupaj 78.975 5.346 2.259 (3.667) (3.821) (11.928) 67.164 67.164 3.016  
 
 
Preglednica gibanja nekratkoročnih posojil v 2016: 
 

(v tisoč EUR)
Glavnica dolga 
31.12.2015

Nova posojila v 
letu

Prenos na 
kratkoročna 
posojila Odplačila v letu

Glavnica dolga 
31.12.2016 Dolgoročni del Kratkoročni del 

Obveznosti do bank 77.329 6.265 (3.271) (3.018) 77.305 77.483 3.827

Obveznosti do drugih 1.717 139 (66) (120) 1.670 1.670 162

Skupaj 79.046 6.404 (3.337) (3.138) 78.975 79.153 3.989  
 
 
Obrestne mere za nekratkoročna posojila so variabilne in so vezane na Euribor in so bile na dan 
izkaza finančnega položaja 6 mesečni Euribor s pribitkom od 1,7 % do 2,1 %.   
 
 
Ročnost po letih: 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

2017 - 4.335
2018 6.218 4.200
2019 50.602 9.346
2020 720 63.733
2021 728 311
2022 740 319
nedoločen čas 11.286 1.066
skupaj 70.294 83.310  
 
 
Zadnja anuiteta prejetih nekratkoročnih posojil zapade v letu 2027. 
 
Skupina HIT ima za 11.286 tisoč EUR nekratkoročnih posojil z rokom dospelosti daljšim od pet let.  
 

4.13.18 POSLOVNE OBVEZNOSTI   

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Obveznosti do dobaviteljev v Sloveniji 8.426 7.312

Obveznosti do dobaviteljev zunaj Slovenije 2.475 2.988

Druge poslovne obveznosti 20.326 18.151

- obveznosti do zaposlencev 9.901 9.882

- obveznosti do države 7.251 4.921

- druge poslovne obveznosti 3.174 3.348

Poslovne obveznosti skupaj 31.227 28.450  
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Druge poslovne obveznosti  sestavljajo predvsem: 
 

 obveznosti do gostov igralnic v matičnem podjetju, članov Privilege cluba, iz naslova 
igralnega depozitnega računa v znesku 1.739 tisoč EUR (2016: 2.021 tisoč EUR); 
 

 Obveznosti do igralcev za žetone v posesti tretjih v znesku 1.059 tisoč EUR (2016: 1.076 
tisoč EUR) prav tako v matičnem podjetju. 

 
Ročnost obveznosti do dobaviteljev: 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nezapadlo 10.022 9.610

Zapadlo do 879 690

- od 1 do 60 dni 752 625

- od 61 do 180 dni 1 42

- od  181 do 360 dni 91 5

- nad 360 dni 35 18

skupaj 10.901 10.300  
 
 

4.13.19     DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    

Med druge kratkoročne obveznosti Skupina HIT uvršča prejete predujme, kratkoročno odložene 
prihodke in vnaprej vračunane odhodke. Na dan 31.12.2017 Skupina HIT izkazuje: 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Obveznosti za prejete predujme 805 772

Druge obveznosti 4.547 4.671

Druge obveznosti skupaj 5.352 5.443  
 
 
Pomembnejše druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 so: 
 

 vnaprej vračunani odhodki za obveznosti iz naslova neizkoriščenih, podeljenih ugodnosti 
gostom v matični družbi, članom Privilege cluba, v znesku 1.327 tisoč EUR (31.12.2016: 
1.736 tisoč EUR),  

 
 neizplačani dobitki pri progresivnih posebnih igrah na srečo, ki so na dan 31.12.2017 

izkazane v matični družbi v višini 2.314 tisoč EUR (31.12.2016: 2.512 tisoč EUR).  
 

4.13.20     POGOJNE OBVEZNOSTI 

(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Dane garancije 859 775
Drugo 1 1
Pogojne obveznosti skupaj 860 776  
 
NLB Banka d.d., Sarajevo je izdala družbi HIT Coloseum d.o.o. garancijo v vrednosti 511 tisoč EUR 
za zavarovanje plačil po zakonu o igrah na srečo. 
 
Dana garancija NKBM d.d., v vrednosti 200 tisoč EUR, je izdana za dobro izvedbo posla in se 
nanaša na plačilo obveznosti javnih iger na daljavo v skladu s koncesijsko pogodbo. 
 
Dana bančna garancija NKBM d.d., v vrednosti 147 tisoč EUR, je izdana za zanesljivost plačila 
letalskih kart letalskih prevoznikov članic združenja IATA. 
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Proti matični družbi  HIT d.d. je vloženih več tožbenih zahtevkov: 
x odškodninska tožba zaradi zasvojenosti z igrami na srečo, podredno tožba za neupravičeno 

pridobitev, v vrednosti tožbenega zahtevka 2.336 tisoč EUR,  
x odškodninska tožba za zemljišče v znesku 1.044 tisoč EUR,  
x tožba zaradi plačil storitev po nižjih cenah, kot bi jih po mnenju tožnika morala matična 

družba plačevati, v znesku 222 tisoč EUR,  
x več tožb z delovnopravnega področja v skupni vrednosti tožbenih zahtevkov 23 tisoč EUR,  
x predlog za sodni preizkus denarne odpravnine  v višini 191 tisoč EUR manjšinskim 

delničarjem podjetja HIT Alpinea d.o.o., 
x ter več manjših tožbenih zahtevkov. 

 
Matična družba je na osnovi poznavanja vsebine sporov in na osnovi pravnih mnenj zunanjih 
strokovnjakov ocenila, da oblikovanje rezervacij za te tožbe ni potrebno, za ostale tožbe pa so 
oblikovane kratkoročne rezervacije. 
 
V odvisni družbi HIT Coloseum d.o.o. je v letu 2012 potekal inšpekcijski pregled s strani davčne 
uprave za obdobje od leta 2005 do 2010, na osnovi katerega je bila družbi odmerjena dodatna 
davčna obveznost v znesku 1.052 tisoč BAM oziroma 538 tisoč EUR. Družba se je na vse odločbe 
davčne uprave kot Ministrstva za finance pritožila. Zaradi njihove neugodne odločitve je novembra 
2013 družba sprožila upravni spor pri kantonalnem sodišču v Sarajevu.  V letu 2017 je davčna 
uprava ponovno pregledala poslovanje družbe za obdobje od leta 2012 do 2017. Dodatna davčna 
obveznost v višini 776 tisoč KM oziroma 397 tisoč EUR  je bila odmerjena na isti podlagi kot v prej 
omenjeni reviziji. Družba je vložila pritožbo na to odločbo vendar odgovora  na pritožbo od 
Ministrstva za finance do zaključka revizijskega postopka še ni prejela. Družba za ta spor ni 
oblikovala rezervacij, saj ocenjuje, da bo spor rešen v njeno korist. 
 
Upravni sud v Beogradu je 08.04.2013 zavrnil tožbo družbe HIT International d.o.o. na 
razveljavitev sklepa Vlade Republike Srbije o odvzemu koncesije. Vrednost predmeta v postopku je 
4 mio EUR, zato je družba HIT International d.o.o. vložila pravno sredstvo na Vrhovno sodišče. 
Zahteva je bila s strani Vrhovnega sodišča zavrnjena, zato je družba v letu 2013 vložila ustavno 
pritožbo na Ustavno sodišče. Ustavna pritožba je bila v Republiki Srbiji zavrnjena 23.07.2015. Dne 
22.01.2016 je družba HIT International d.o.o. vložila pritožbo zoper Republiko Srbijo na Evropsko 
sodišče za človekove pravice (ESČP) za povračilo povzročene škode zaradi odvzema koncesije za 
prirejanje iger na srečo. Dne 05.07.2016 je družba HIT International d.o.o. prejela sodbo ESČP, ki 
je pritožbo razglasilo za nedopustno. Kot izhaja iz odločbe, je sodišče ugotovilo, da pritožba sicer 
izpolnjuje vse formalne predpostavke, tako da je bila zadeva v preliminarni fazi vsebinsko 
obravnavana s strani sodnika posameznika na obravnavi med 9. in 23.06.2016. Glede na to, da je 
v odločbi navedeno zgolj to, da pritožba ne izpolnjuje pogojev iz 34. in 35. člena Konvencije, gre 
kot edini možni razlog zavrnitve domnevati, da je Sodišče zavzelo stališče, da še niso bila izčrpana 
vsa pravna sredstva oziroma, da je pritožba očitno neutemeljena. Z drugimi besedami, zgolj 
domnevati je moč, da sodišče meni, da ima pritožnik na razpolago še odškodninski zahtevek 
oziroma, da zatrjevane kršitve ne predstavljajo kršitve Konvencije. Skladno z določbami člena 52A 
poslovnika ESČP je odločba pravnomočna in zoper njo ni pravnih sredstev. Oktobra 2016 je družba 
HIT International d.o.o. vložila tožbo proti Republiki Srbiji. V postopku so bila tri  zaslišanja, na kar 
je sodišče zaključilo razpravo in 24.01.2018 sprejelo sodbo, s katero je tožbo zavrnilo kot nejasno. 
Družba je na to sodbo vložila pritožbo dne 07.03.2018.  
 
Skupina HIT je udeležena kot tožena in kot tožeča stranka v več sporih z drugimi osebami. 
 
 

4.13.21 FINANČNI NAJEMI 

 

(v tisoč EUR)

Najmanjša 
vsota 
najemnin Obresti Glavnica

Do 1 leta 405 139 266

Od 1 do 5 let 1.428 447 981

Več kot 5 let 1.074 209 865
Obveznosti iz naslova finančnih 
najemov skupaj 2.907 795 2.112  
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Pomembnejša sredstva, ki jih ima Skupina HIT v finančnem najemu predstavljajo v matični družbi 
kotlovnica v hotelu Špik, sedanja vrednost 453 tisoč EUR, igralni avtomati, sedanja vrednost  62 
tisoč EUR in programska oprema, sedanja vrednost 490 tisoč EUR, ter kotlovnica v hotelu Kompas, 
sedanja vrednost, 1.055 tisoč EUR, v odvisnem podjetju HIT Alpinea d.o.o. 
 

4.13.22 POSLOVNI NAJEMI    

Vsota najmanjših najemnin za sredstva, ki jih družba daje v nepreklicni najem: 
 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Do 1 leta 106 59

Od 1 do 5 let - -

Več kot 5 let - -
Najmanjša vsota najemnin 106 59  
 
V letu 2017 je Skupina HIT ustvarila skupaj za 989 tisoč EUR prihodkov od najemnin in za 2.014 
tisoč EUR stroškov iz naslova najemnin. 
 
Vsota najmanjših najemnin za sredstva, ki jih ima družba v nepreklicnem najemu: 
 

(v tisoč EUR) 31.12.2017
31.12.2016 
preračunano

Do 1 leta 135 95

Od 1 do 5 let - -

Več kot 5 let - -
Najmanjša vsota najemnin 135 95  
 

4.13.23  FINANČNA TVEGANJA IN FINANČNI INŠTRUMENTI 

Upravljanje s finančnimi tveganji 
 

4.13.23.1 Pregled tveganj 
Skupina HIT spremlja različne vrste tveganj, ki jim je  izpostavljena pri svojem delovanju: 
 

 kreditno tveganje, 
 obrestno tveganje, 
 valutno tveganje, 
 likvidnostno tveganje. 

 

4.13.23.2  Politika upravljanja s tveganji 
Za upravljanje s finančnimi tveganji ima Skupina HIT vpeljano celovito politiko upravljanja s 
finančnimi tveganji od analize izpostavljenosti, določitve sprejemljive višine tveganj do ukrepov 
zmanjševanja tveganj. 
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4.13.23.3  Pregled tveganj 
 
Kreditno tveganje 
 
(v tisoč  EUR) Pojasnila 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročno dana posojila 4.13.4 139 87

Nekratkoročne poslovne terjatve 4.13.5 1 51

Kratkoročno dana posojla 4.13.9 29 26

Terjatve do kupcev 4.13.8 777 779

Skupaj 946 943  
 
V igralniški dejavnosti je kreditno tveganje nizko, saj je sprejemanje plačil predvsem v gotovini in s 
plačilnimi karticami.  
 
Skupina HIT je izpostavljena kreditnemu tveganju  pri prodaji storitev fizičnim in pravnim osebam  
za katere ne prejme takojšnje plačilo, temveč pričakuje plačilo po določenem dogovorjenem 
časovnem obdobju. Skupina HIT redno spremlja plačilno disciplino kupcev in ocenjuje, da je znesek 
neplačanih terjatev konec leta 2017, za Skupino HIT, v sprejemljivih okvirjih. Prav tako 
ocenjujemo, da se plačilna disciplina kupcev v 2017 ni spremenila. 
 
 
Dana posojila po regijah: 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Slovenija 145 113

Tujina - -

Skupaj 145 113  
 
 
Terjatve do kupcev po regijah: 
 
(v  tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Slovenija 777 545

Tujina 314 234

Skupaj 1.091 779  
 
 
Analiza starosti terjatev do kupcev: 
 

(v  tisoč EUR)
Bruto vrednost 
2017

Popravek 
2017

Bruto vrednost 
2016

Popravek 
2016

Nezapadlo 505 - 487 -

Že zapadlo do 60 dni 197 5 215 -

Že zapadlo od 61 do 180 dni 72 25 52 -

Že zapadlo od 181 do 360 dni 34 5 19 4

Že zapadlo več kot 360 dni 2.591 2.583 2.622 2.612

Skupaj 3.399 2.618 3.395 2.616  
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Gibanje popravka vrednosti terjatev do kupcev, vključno z obrestmi: 
 
(v tisoč EUR) 2017 2016

Stanje 1.1. 2.616 2.637 

Oblikovanje popravkov vrednosti 38 29

Odpis terjatev v breme popravkov (10)

Odprava popravka vrednosti (36) (86)

prekvalifikacija 46

Stanje 31.12. 2.618 2.616  
 
 
Obrestno tveganje 
 
(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016
Finančni inštrumenti po fiksni obrestni meri
Finančna sredstva 119 45
Finančne obveznosti 2.084 2.000
Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri
Finančna sredstva 53 68
Finančne obveznosti 68.096 81.132  
 
Vpliv sprememb obrestnih mer na poslovni izid: 
 
(v tisoč  EUR)

Finančni inštrumenti po variabilni obrestni meri

povečanje 
obrestne 
mere za 100 
bazičnih 
točk

zmanjšanje 
obrestne 
mere za 100 
bazičnih 
točk

povečanje 
obrestne 
mere za 100 
bazičnih 
točk

zmanjšanje 
obrestne mere 
za 100 
bazičnih točk

Finančne obveznosti (677) - (824)

31.12.2017 31.12.2016

 
 
 
Zmanjšanje variabilne obrestne mere za finančne obveznosti za 100 bazičnih točk ne bi imelo 
pomembnega vpliva na poslovni izid, saj ima večina družb v Skupini HIT sklenjene takšne posojilne 
pogodbe, da je v primeru negativne vrednosti 6 mesečnega EURIBOR-a, višina obrestne mere 
enaka pribitku.  
 
Prejeta nekratkoročna posojila : 
 
(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Nekratkoročna posojila

-bančna posojila 65.348 77.305

-druga posojila 1.816 1.670

Povprečno stanje nekratkoročnih posojil v letu 76.467 79.012

Obresti v poslovnem letu 1.482 1.082

Drugi stroški najemanja nekratkoročnih posojil 105 18

Zapadlost do vključno treh let 53.689 18.077

Valutna struktura nekratkoročnih posojil - -

- EUR 66.007 100,00%

- BAM - -

Sestava nekratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere

- spremenljiva 97,03% 100,00%

- fiksna 2,97% 0,00%  
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Prejeta kratkoročna posojila (10) : 
 
(v tisoč  EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Kratkoročna posojila, vključno s kratkoročnim delom nekratkoročnih posojil

-bančna posojila 2.749 3.995

-druga posojila 274 162
Kratkoročna posojila, brez kratkoročnega dela nekratkoročnih posojil

Povprečno stanje kratkoročnih posojil v letu 7.103 9.686

Obresti v poslovnem letu 1 2

Drugi stroški najemanja posojil 14 22

Povprečni efektivni strošek kratkoročnih posojil v letu 0,21% 0,25%

Valutna struktura kratkoročnih posojil -

- EUR 3.020 4.157

- BAM 3 -

Sestava kratkoročnih posojil glede na vrsto obrestne mere -

- spremenljiva 90,8% 94,7%

- fiksna 9,2% 5,3%  
 
 
Valutno tveganje 
izhaja iz denarnih tokov, nominiranih v tuji valuti. Navedeno tveganje je minimalno, saj poslovanje 
Skupine HIT v glavnem poteka v evrih, prav tako so vsa prejeta posojila prejeta v funkcijski valuti 
posamezne družbe.  
 
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju Skupina HIT obvladuje predvsem s trženjskimi prijemi ter 
številnimi ukrepi za znižanje in racionalizacijo stroškov ter nenehnim nadzorom nabavnih cen. 
 
Tveganje finančne nediscipline je zaradi dejavnosti Skupine HIT, ki v osrednjem poslovnem 
procesu (igralništvo) posluje pretežno z gotovino, zelo nizko. 
 
Za zavarovanje pred tveganjem neizpolnitve nedenarnih obveznosti, ki se nanaša na 
nepravočasno dobavo opreme, Skupina HIT uporablja posebne pogodbene določbe v pogodbah, 
sklenjenih s posameznimi izvajalci oz. dobavitelji. 
 
Likvidnostno tveganje 
 
 
Zapadlost finančnih obveznosti  na dan 31.12.2017 
 

Pogodbeni denarni tokovi

(v  tisoč EUR)
Knjigovodska 

vrednost Skupaj Do pol leta
Pol leta do 1 

leto 1-2 leti 2-5 leti nad 5 let

Neizvedene finančne obveznosti
Prejeta nekratkoročna bančna 
posojila 68.098 68.098 1.372 1.378 2.748 50.262 12.338

Prejeta nekratkoročna ostala posojila 2.082 2.082 143 123 340 640 836

Prejeta kratkoročna bančna posojila - - - - - - -

Prejeta kratkoročna ostala posojila - - - - - - -

Obveznosti za obresti od financiranja 114 114 114 - - - -
Nekratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 162 162 - - 153 9 -
Obveznosti do dobaviteljev brez 
predujmov 10.901 10.901 10.420 475 6 -
Ostale obveznosti brez obveznosti do 
države in zaposlenih ter predujmov 3.174 3.174 3.174 - - - -
Neizvedene finančne obveznosti 
skupaj 84.531 84.531 15.223 1.976 3.247 50.911 13.174  
 
                                                 
10 V povprečnem stanju kratkoročnih posojil v letu sta upoštevana odobrena kratkoročna okvirna kredita matične družbe v 
skupnem znesku 7.040 tisoč EUR. 
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Zapadlost finančnih obveznosti  na dan 31.12.2016 
 

Pogodbeni denarni tokovi

(v  tisoč EUR)
Knjigovodska 

vrednost Skupaj Do pol leta
Pol leta do 1 

leto 1-2 leti 2-5 leti

Neizvedene finančne obveznosti
Prejeta nekratkoročna bančna 
posojila 81.132 81.132 1.150 1.967 4.599 73.416

Prejeta nekratkoročna ostala posojila 1.832 1.832 71 72 251 1.438

Prejeta kratkoročna bančna posojila 168 168 168 - - -

Prejeta kratkoročna ostala posojila - - - - - -

Obveznosti za obresti od financiranja 178 178 178 - - -
Nekratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 365 365 - - 365 -
Obveznosti do dobaviteljev brez 
predujmov 10.297 10.297 10.148 32 117 -
Ostale obveznosti brez obveznosti do 
države in zaposlenih ter predujmov 3.347 3.347 3.347 - - -
Neizvedene finančne obveznosti 
skupaj 97.319 97.319 15.062 2.071 5.332 74.854  
 
 

4.13.24 UPRAVLJANJE S KAPITALOM    

 
(v tisoč EUR) 31.12.2017 31.12.2016

Finančne obveznosti 70.294 83.310

Poslovne in druge obveznosti 37.097 34.467

Denar in denarni ustrezniki (23.178) (19.612)
Neto zadolženost 84.213 98.165
Kapital 51.008 47.187
Kapital in neto zadolženost 135.221 145.352
Kazalniki finančnega vzvoda 0,38 0,32  

 

4.13.25 POŠTENA VREDNOST 

Finančne naložbe glede na izračun njihove poštene vrednosti uvrščamo v tri ravni: 
 

1. raven – sredstva po tržni ceni; 
2. raven – sredstva, ki se ne uvrščajo v 1. raven, njihova vrednost pa je določena 
    neposredno ali posredno na podlagi primerljivih tržnih podatkov; 
3. raven – sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov. 

 
Poštena vrednost vrednostnih papirjev za trgovanje je izračunana na osnovi borznega tečaja na 
datum poročanja brez zmanjšanja za morebitne stroške pri prodaji oziroma nakupu vrednostnih 
papirjev. 
 
Poštene vrednosti sredstev na dan 31.12.2017: 
 

(v tisoč  EUR) 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj
Nekratkoročno dana posojila - - 139 139 - - 87 87
Kratkoročno dana posojila - - 29 29 - - 26 26
Terjatve do kupcev - - 780 780 - - 779 779
Denar in denarni ustrezniki - - 23.178 23178 - - 19.612 19.612
Sredstva, za katera je poštena 
vrednost razkrita, skupaj - - 24.126 24.126 - - 20.504 20.504

31.12.2017 31.12.2016
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Poštena vrednost obveznosti na dan 31.12.2017 
 
 

(v tisoč EUR) 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj 1. raven 2. raven 3. raven Skupaj
Prejeta nekratkoročna posojila - - 67.164 67.164 - - 78.975 78.975
Nekratkoročne poslovne in druge 
obveznosti brez obveznosti do 
države in zaposlenih - - 518 518 - - 574 574
Prejeta kratkoročna posojila - - 3.130 3.130 - - 4.335 4.335
Poslovne in ostale obveznosti brez 
obveznosti do države in zaposlenih 
ter predujmov - - 14.075 14.075 - - 13.648 13.648
Obveznosti, za katere je 
poštena vrednost razkrita, 
skupaj - - 84.887 84.887 - - 97.532 97.532

31.12.201631.12.2017

 
 
 

4.13.26     POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

4.13.26.1  Podatki o skupinah oseb  
 
V letu 2017 so znašali prejemki drugih delavcev v matični družbi, zaposlenih na podlagi pogodbe, 
za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, 345 tisoč EUR. 
 
Matična družba na dan 31.12.2017 nima terjatev za dane predujme in posojila do članov uprave, 
članov nadzornega sveta in drugih delavcev družbe, zaposlenih na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe. Na dan 31.12.2017 ima matična družba 89 tisoč EUR 
obveznosti do uprave iz naslova spremenljivega dela plače. 
 
Prejemki in politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta matične družbe so razkriti v 
pojasnilu 4.8.27.2.      
 
 

4.13.27      DRUGI POMEMBNI DOGODKI, PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA  

 
Vseslovensko združenje malih delničarjev je v letu 2017 podalo na Okrožno sodišče v Kranju 
predlog za sodni preizkus denarne odpravnine izključenih manjšinskih delničarjev odvisnega 
podjetja HIT Alpinea d.o.o. pod opravilno številko Ng 5/2017. V postopku pred poravnalnim 
odborom v januarju 2018 je bila sklenjena poravnava, s katero je bila določena dodatna denarna 
odpravnina na delnico. Skupna vrednost doplačila za izključene delnice znaša 191 tisoč EUR.  
 
Član uprave matične družbe Zvonko Šuler je sklenil 13.02.2018 dogovor o sporazumnem 
prenehanju mandata člana uprave in pogodbe o zaposlitvi, pri čemer mu je mandat prenehal 
15.02.2018. Z dnem prenehanja mandata v matični družbi je Zvonku Šulerju prenehal še mandat  
člana nadzornega sveta v HIT Alpinea d.o.o., člana  nadzornega sveta v HIT Coloseum d.o.o. in  
direktorja družbe  HIT International d.o.o. Beograd. Uprava matične družbe od 15.02.2018 do 
imenovanja novega člana ostaja tričlanska.  
 
Matična družba je 12.02.2018 prejela sklep Trgovskega sodišča v Reki, s katerim je le to odredilo 
narok upnikov v stečajnem postopku družbe Casino Kristal Umag d.o.o. – v stečaju  dne 6.4.2018. 
Prav tako je sprejelo sklep s katerim daje soglasje na zaključno razdelitev stečajne mase, po 
katerem naj bi bila družba HIT poplačana v skupnem znesku 4.347 tisoč HRK. Upniki drugega 
vrstnega reda, med katerimi je tudi družba HIT, bodo tako poplačani v višini 3,40% priznanih 
terjatev. Sklep ni dokončen. 
 
Oktobra 2016 je odvisno podjetje HIT International d.o.o. vložilo tožbo iz naslova pridobitve 
premoženja brez podlage oz. tožbo na neupravičeno obogatitev, kjer je tožena stranka Vlada 
Republike Srbije, Ministarstvo finansija. Vrednost spora je 492.000.000,00 srbskih dinara. Skupina 
HIT meni, da je z odvzemom koncesije odpadla tudi pravna podlaga za zadržanje denarnih 
sredstev, ki jih je Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija prejela od družbe HIT International 
d.o.o. v postopku pridobitve koncesije. Prvostopenjsko sodišče v Beogradu je tožbo februarja 2018 
zavrnilo z obrazložitvijo, da družba HIT International d.o.o nima pravice do vračila 2,5 mio 
nadomestila,  saj je bila le-to dolžna plačati na podlagi sklepa vlade in da je bila bančna garancija  
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upravičeno aktivirana, ker je bila dana za odprtje igralnice v roku (kar se ni zgodilo). Družba meni, 
da ni kriva za neizpolnitev, zato je na sodbo 07.03.2018 vložila pritožbo. 
 
 

4.13.28 RAZKRITJA V ZVEZI Z REVIDIRANJEM 

Pogodbena vrednost storitev revidiranja, ki jih je za poslovno leto 2017 opravila revizorska družba 
Deloitte, je 42 tisoč EUR brez DDV.      
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4.13.29     POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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4.13.30 PODPIS LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2017 IN NJEGOVIH 
SESTAVNIH DELOV 

Uprava potrjuje, da je seznanjena z vsebino celotnega letnega poročila za poslovno leto 2017, ter z 
vsebino sestavnih delov letnega poročila za poslovno leto 2017 družbe HIT, kar potrjuje s svojim 
podpisom. 
 
Uprava sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe HIT in Skupine HIT za leto končano na 
dan 31. decembra 2017 in pojasnila k računovodskim izkazom.  
 
 
Nova Gorica, 03.04.2018 
 
 
Uprava: 
 
 
 
 
Janez Mlakar 
predsednik uprave 
 
 
 
 
 
Tevž Korent 
član uprave 
 
 
 
 
 
 
Marjan Zahar 
član uprave 
 
 
 
 


