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6
1 UVODNIK PREDSEDNIKA UPRAVE

Za nami dve uspešni tretjini, pred nami tretja, najtežja

Za nami je tudi leto 2011, drugo izmed treh let strokovno zasnovane in poslovno premišljene sanacije družbe. Cilj ostaja enak – 
konsolidacija družbe, ki se je zaradi številnih okoliščin že v letu 2009 znašla v zelo resni nevarnosti. Številni zaposleni, pa tudi 
dobavitelji, poslovni partnerji in drugi, katerih usoda bi ob morebitnem propadu družbe predstavljala socialno bombo za celotno 
Goriško, so reagirali obrambno, največjo odgovornost za obstoj družbe pa je avgusta 2009 prevzelo vodstvo. Ekipa se je že takoj 
posvetila premisleku, kako naprej. Zahtevno nalogo smo sprejeli odgovorno in resno, a hkrati z optimizmom in znanjem, pripravljeni 
na hitro odzivanje. Izdelali smo strategijo poslovanja družbe za obdobje 2010-2012, ki skupaj z akcijskim načrtom in prilagoditvami, 
predstavlja načrt sanacije in stabilizacije družbe in skupine.

Za nami sta torej prvo in drugo leto sanacije družbe in skupine. Poslovni rezultati so dobri, nekateri med njimi celo občutno boljši od 
načrtovanih. Uspešnost, s katero se lahko doslej pohvalimo, pa nas ne sme uspavati, in tega se dobro zavedamo. Povedano po 
hokejsko, čaka nas tretja tretjina, ki bo utrdila ali omajala uspešnost prvih dveh, z novimi, zelo resnimi nevarnostmi na trgu pa od nas 
zahtevala še več doslednosti, previdnosti, pa tudi inovativnosti in predanosti skupnim ciljem.

Poslovno leto 2011 je prineslo načrtovani pozitivni zasuk. Če bi se zadovoljili zgolj z njim, pa bi se lahko zgodilo, da bi, speč na 
lovorikah, začeli stagnirati in umirati na obroke. Zato smo pripravili novo razvojno strategijo za obdobje do 2020, s posebnim 
poudarkom za obdobje do leta 2014. Jasno se je pokazalo, da moramo, če želimo poleg obstoja družbe zagotoviti tudi njen razvoj, 
pripraviti vse potrebno za nekaj novega, česar Slovenija in Evropa še nimata. Ob koncu leta smo zato predstavili predštudijo za novi 
Hitov turistični kompleks, ki bo Hitovo znanje, izkušnje, pa tudi ustvarjalnost in ambicije, ponesel daleč naprej, v dobro kakovostnega 
turističnega razvoja vse države.

Čaka nas torej izjemno zahtevno leto 2012, ki bo brez dvoma prineslo ureditev odnosov s socialnimi partnerji, predvsem pa nove 
poteze na trgu, ki nas bodo obvarovale pred naraščajočo konkurenco, in nove poti, po katerih bodo k nam prihajali novi gostje iz 
oddaljenejših držav. Iluzorno bi bilo pričakovati, da se bomo izognili učinkom poglobljene gospodarske krize, zato bodo na 
preizkušnji tudi naša inovativnost, pripadnost in medsebojno zaupanje. Enega največjih izzivov pa za nas predstavlja nuja prepričati 
naše lastnike, da na nadaljnji razvoj potrebujemo pomoč države, ustreznejšo igralniško zakonodajo in primernejši davčni okvir. 
Predstaviti nameravamo edinstvene priložnosti, ki jih novi Hitov turistični kompleks ponuja za razvoj slovenskega turističnega 
gospodarstva.

Seveda bomo veliko pozornosti, kot vseskozi doslej, posvečali izboljševanju kakovosti naših storitev in nadgrajevanju naše 
strokovnosti, po katerih slovimo. Uspešnim investicijam iz lanskega leta bomo dodali nekatere nove, take, da se bodo obrestovale v 
najkrajšem času. Z novim, sodobnim plačnim modelom pa bomo poskrbeli, da bodo naši zaposleni primerno nagrajeni za svoje 
dobro delo, kar je še posebej pomembno za motivacijo, brez katere v storitveni dejavnosti ni uspehov.

Torej, razmišljamo in gledamo daleč naprej, pred nami je nov zasuk v poslovnem modelu: ob koncu desetletja bomo ponujali igre na 
srečo, da bi lahko ponujali atraktivno, sodobno in donosno igralniško, ob-igralniško in ne-igralniško zabavo. Prepričan sem, da imamo 
vse možnosti za uspeh.

dr. Drago Podobnik,
predsednik uprave, Hit, d. d.
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Dosežki skupine Hit v letu 2011

�221,2 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja, povečanega za davek od iger na srečo,
�193,4 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja,
�3,1 mio EUR dobička iz poslovanja,
�5,7 mio EUR čiste izgube skupine,
�4,5 mio EUR čiste izgube večinskega lastnika,
�184,3 mio EUR osnovne bruto realizacije od iger na srečo in vstopnin v igralnice
�(prihodki iz poslovanja pred obračunom davka od iger na srečo in izstopnega DDV od
�vstopnine),
�1,9 mio obiskov igralnic,
�507,5 tisoč realiziranih nočitev,
�2.479 zaposlenih na dan 31. 12. 2011,
�-4,9-odstotna donosnost kapitala.
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1. 1 Osnovni podatki o družbi Hit, d. d., Nova Gorica

1. 1. 1 Ustanovitev

Ustanovitev družbe HIT, d. o. o., je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod številko registrskega vložka 
1/00224/00, dne 9. 10. 1990.

Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica je pravna naslednica družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.o.o., Nova Gorica, ki 
se je lastninsko preoblikovala v delniško družbo z vpisom v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom Srg 98/00076 
dne 9. 2. 1998. Lastninsko preoblikovanje je bilo opravljeno na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z 
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo (Uradni list RS št. 40/97 - odslej ZLPPOD). Družba HIT, d. o. o., je z otvoritveno bilanco na dan 18. 6.1994, 
izdelano po določilih ZLPPOD, ugotovila nominalno vrednost osnovnega kapitala v višini 6.788.634.000 SIT (28.328.467,70 EUR). 
Družba HIT, d. d., je izdala dva razreda delnic, in sicer: 4.073.180 navadnih, omejeno prenosljivih delnic, ki predstavljajo 60 % 
osnovnega kapitala, in 2.715.454 participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih delnic, ki predstavljajo 40 % osnovnega kapitala. 
Nominalna vrednost delnic, ki so bile predmet lastninjenja, je znašala 1.000 SIT (4,17 EUR).

Družba HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica je pravna naslednica družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.o.o., Nova Gorica, ki 
se je lastninsko preoblikovala v delniško družbo z vpisom v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom Srg 98/00076 
dne 09.02.1998. Lastninsko preoblikovanje je bilo opravljeno na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z 
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo (Uradni list RS št. 40/97 - odslej ZLPPOD). Družba HIT d.o.o. je z otvoritveno bilanco na dan 18.06.1994, 
izdelano po določilih ZLPPOD, ugotovila nominalno vrednost osnovnega kapitala v višini 6.788.634.000 SIT (28.328.467,70 EUR). 
Družba HIT d.d. je izdala dva razreda delnic, in sicer: 4.073.180 navadnih, omejeno prenosljivih delnic, ki predstavljajo 60% 
osnovnega kapitala, in 2.715.454 participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih delnic, ki predstavljajo 40% osnovnega kapitala. 
Nominalna vrednost delnic, ki so bile predmet lastninjenja, je znašala 1.000 SIT (4,17 EUR).

Glede na to, da delnice družbe Hit niso uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, družba ni zavezana k 
uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb. Kljub temu pa pri svojem poslovanju v večji meri sledi določbam kodeksa.
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Drugi pomembnejši podatki o družbi, vpisani tudi v sodni register:

Firma: HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica
Skrajšana firma: HIT, d. d., Nova Gorica
Sedež: SI - 5000 Nova Gorica, Delpinova ulica 7a
Matična številka: 5232058
Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR
Ustanovitelji: Republika Slovenija. Vstop: 2. 9. 1997. Vložek: 28.328.467,70 EUR

Zastopniki: 

dr. Drago Podobnik, predsednik uprave datum pooblastila: 1. 8. 2009

mag. Stojan Pliberšek, član uprave datum pooblastila: 1. 8. 2009

Marjan Zahar, član uprave datum pooblastila: 13. 6. 2006

Uroš Kravos, član uprave datum pooblastila: 1. 10. 2009

Člani nadzornega sveta:

Gorazd Podbevšek, predsednik z mandatom od 25. 8. 2010

Tomislav Malnarič z mandatom od 5. 3. 2009

Karlo Korče z mandatom od 24. 6. 2010

Sergej Čujec z mandatom od 21. 12. 2010

Andrej Cetinski z mandatom od 3. 5. 2011

Marino Furlan z mandatom od 3. 5. 2011

Andrej Miška z mandatom od 25. 3. 2009, datum prenehanja 3. 5. 2011

Revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2011, je opravila revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., 
Ljubljana, ki je o teh računovodskih izkazih na dan 26. 4. 2012 izrazila mnenje brez pridržka. 
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1. 1. 2 Kapital in lastniški sestav

Osnovni kapital družbe (6.788.634 tisoč SIT) je bil ugotovljen na podlagi otvoritvene bilance na dan 18.6.1994, kot je bilo prej 
pojasnjeno. Dne 6.3.2007 je družba skladno s prehodom na EUR v sodni register vpisala spremembo osnovnega kapitala v 
EUR v znesku 28.328.467,70 EUR. Razdeljen je na 6.788.634 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.

V lastniški strukturi je v letu 2011 prišlo do spremembe na podlagi v mesecu septembru sprejetega sklepa Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica in Občinskega sveta Občine Renče – Vogrsko o delitvi premoženja med občinama. Delež Mestne 
občine Nova Gorica se je tako zmanjšal iz 15,06 % na 13,26 %, kot novi delničar z 1,8-odstotnim deležem pa je vstopila Občina 
Renče-Vogrsko.

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 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.

Lastniški ustroj družbe Hit d.d. na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010.

Na dan 31. 12. 2011 Na dan 31. 12. 2010

Naziv delničarja število 
delnic

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

število
delnic

% delnic / 
osnovnem 

kapitalu

Slovenska odškodninska družba 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 15,06 1.022.614 15,06

Občina Šempeter Vrtojba 183.726 2,71 183.726 2,71

Občina Renče - Vogrsko 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 8.146 0,12 8.146 0,12

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00 4.073.180 60,00

Razne pravne osebe 2.715.454 40,00 2.715.454 40,00

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00 2.715.454 40,00
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1. 1. 3 Organi družbe

Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Organ upravljanja je uprava, ki jo sestavljajo predsednik in trije člani, eden 
izmed njih je delavski direktor. Predsednika in člane uprave, razen delavskega direktorja, imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Nadzorni svet šteje šest članov, med katerimi sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev, enega člana 
imenuje Vlada RS, ostale člane pa izvoli skupščina delničarjev. Predsednik nadzornega sveta je Gorazd Podbevšek.

1. 1. 4 Dejavnosti, koncesije in koncesijske dajatve

Pomembnejše dejavnosti družbe so:
�prirejanje posebnih iger na srečo,
�dejavnost hotelov in podobnih obratov,
�dejavnost restavracij in gostiln,
�dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, slaščičarn, kavarn, menz, točenje pijač in drugih gostinskih obratov,
�dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter 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 - UPB 3 (Uradni list RS 14/2011, odslej Zakon o igrah na srečo) se igre na srečo lahko 
prirejajo le na podlagi koncesije oziroma dovoljenj pristojnega organa.

Skladno s predpisi je družba pridobila pet koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in sklenila koncesijske pogodbe 
za čas od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004. Po preteku koncesijskih pogodb je Vlada RS s sklepom z dne 24. 6. 2004 podaljšala podeljene 
koncesije do 30. 6. 2009 naslednjim igralnicam:

�Casino Park, Nova Gorica,
�Casino Perla, Nova Gorica,
�Casino Korona, Kranjska Gora,
�Casino Fontana, Rogaška Slatina.

Poleg naštetih koncesij ima družba pridobljeno še koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Drive-in v 
Vrtojbi, z veljavnostjo do 5. 12. 2015. Za dodeljene koncesije mora družba kot koncesionar obračunavati in plačevati predpisano 
koncesijsko dajatev, podrobneje predpisano v Zakonu o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) in v Zakonu o igrah na srečo. 
Koncesijska dajatev se plačuje ločeno, za vsako dobljeno koncesijo. Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih 
vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger, ter prihodek od iger, ki jih igrajo 
igralci drug proti drugemu. V letih 2004 - 2011 je družba obračunavala in plačevala koncesijsko dajatev pri vseh posebnih igrah na 
srečo, razen pri igrah na igralnih avtomatih, po enotni stopnji 5 % od osnove; pri igrah na igralnih avtomatih v igralnicah po 
progresivni lestvici, pri igrah na igralnih avtomatih v igralnih salonih pa fiksno po stopnji 20 %.
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2 POSLOVNO POROČILO SKUPINE HIT

2. 1 Uvod

Skupino Hit je konec leta 2011 sestavljala matična družba in devet odvisnih družb. Pet odvisnih družb je poslovalo v Sloveniji, štiri pa 
na območju bivše Jugoslavije, od katerih je ena družba s poslovnega vidika mirovala.

Družba Hit, d. d., je leto 2011 zaključila uspešno, čeprav so gospodarske razmere na ključnih trgih ponovno prešle v kritične okvire, 
konkurenca na trgu pa se je povečala in postala še agresivnejša. Z doslednim izvajanjem sanacijskih ukrepov, usmerjenih v postopno 
zaustavitev padanja prihodkov in maksimalno znižanje stroškov poslovanja, je družbi uspelo iz negativnih okvirov zadnjih treh let 
preiti v pozitivne. Leto 2011 je namreč zaključila z dobičkom in tako dosegla pozitiven zasuk v poslovanju leto dni pred pričakovanim. 
Strategija družbe je za leto 2011 ob upoštevanju pozitivnih učinkov sanacijskega programa predvidevala še vedno poslovanje z 
izgubo. Poudariti je potrebno, da rezultati zajemajo tudi negativne učinke v preteklosti izpeljanih investicij, ki se kažejo v oblikovanju 
slabitev finančnih naložb. Brez slednjih bi bil dosežen poslovni izid še boljši. 

Družba Hit Montenegro, d. o. o., iz Budve je v letu 2011 poslovala pozitivno, vendar ne tako dobro kot leto poprej, kar je posledica 
slabšega poslovanja igralniškega dela. Glavni razlogi slabših rezultatov so upad števila »boljših« igralcev, občuten padec igranosti, 
dodatna konkurenca na področju igralniške ponudbe, izplačila visokih dobitkov ter upad gostov iz Albanije, zaradi kritične politične 
situacije. Družba se je nanje odzvala z agresivnejšim trženjem na obstoječih in novih trgih s poudarkom na pridobivanju novih 
gostov, s poostrenim nadzorom in optimizacijo stroškov ter z izvedbo kadrovskih in organizacijskih sprememb. V letu 2011 je družba 
naredila tudi velik korak naprej na področju kakovosti. Ukrepi so se odrazili v odličnem rezultatu hotelske dejavnosti

Družba Hit Coloseum, d. o. o., iz Sarajeva je kljub splošni gospodarski krizi leto 2011 zaključila z dobičkom. Leto je minilo v znamenju 
večje konkurence, utrjevanja položaja družbe na tržišču in birokratskih zapletov. Negativne vplive iz okolja je družba poskušala 
nevtralizirati z agresivnim nastopom na trgu ter osvežitvijo ponudbe igralnih avtomatov, kar se je odrazilo v porastu obiska tujih 
gostov in prihodkov igralnice v primerjavi z letom prej. Vrsto ukrepov družbe se je nanašalo na optimizacijo in racionalizacijo 
poslovanja.

Družba Casino Kristal Umag, d. o. o., leta 2011 ni dosegla zastavljenih ciljev, je pa poslovala bistveno boljše kot leto poprej. Glavni 
vzrok slabših rezultatov od načrtovanih je padec porabe na gosta ter manjši obisk, ki so ga povzročile težavne gospodarske razmere 
in preštevilna konkurenca na primarnem trgu. Za izboljšanje poslovanja se je družba usmerila v optimizacijo poslovanja igralnih 
avtomatov in igralnih miz, pridobivanje novih gostov, izboljšanje prodajnih poti in racionalizacijo stroškov poslovanja.

Družba Casino Kobarid, d. d., ni dosegla pričakovanih rezultatov in leto 2011 zaključila z izgubo. K temu so prispevale težave pri 
poslovanju spletne igralnice in poglabljanje krize na primarnem italijanskem trgu. Družba je skušala padec prihodkov omiliti s 
posodabljanjem in spremembo postavitve igral, aktivnim trženjem ter aktivnostmi na področju prirejanja iger preko spleta. Za 
znižanje stroškov poslovanja je izvajala ukrepe na področju kadrov in organizacije dela. Družba je pričela tudi že pripravljati nove 
projekte za dopolnitev ter dvig konkurenčnosti ponudbe.

Družba Hit Šentilj, d. d., je v letu 2011 kljub velikim naporom dosegla negativen poslovni izid. Ta je bil posledica upada prihodkov, 
povezanega z nižjo porabo gostov, pomanjkanjem najmočnejših igralcev ter upadom igralcev na igralnih mizah. Na padec 
prihodkov se je odzvala z intenzivnejšim trženjem, okrepitvijo sodelovanja s turističnimi agencijami in touroperatorji, pestrostjo 
nagradnih iger, izboljšanjem odnosa do gostov, prenovo in posodobitvijo igralniške in gostinske ponudbe ter optimizacijo procesov 
dela, s ciljem zmanjšanja stroškov poslovanja. Družba je izvedla reorganizacijo, ob koncu leta pa ponudbo popestrila z razširitvijo 
dvorane za poker in odprtjem zunanje igralnice.
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Družba Hit Larix, d. d., iz Kranjske Gore je v letu 2011, glede na slabe gospodarske razmere na ključnih trgih, poslovala dobro ter leto 
zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Kljub nižjim realiziranim prihodkom, ki so bili odraz manjše potrošnje gostov, ji je uspelo 
preseči dobiček predhodnega leta. Za dosego omenjenega so bile ključne trženjske aktivnosti, individualna obravnava gostov ter 
obvladovanje stroškov. Na poslabšanje situacije v ožjem okolju se je družba odzvala tudi z novo ponudbo igralnih avtomatov. 
Povečane tržne aktivnosti je v veliki meri izvajala v sodelovanju z ostalimi družbami skupine Hit, ki delujejo v Kranjski Gori, ter tako 
izkoristila sinergijske učinke destinacije, ki so pozitivno vplivali na prihodke in stroške poslovanja družbe.

Družba Hit Alpinea, d. d., iz Kranjske Gore je v letu 2011 poslovala z izgubo, vendar kljub težkim pogojem poslovanja izboljšala 
finančne rezultate iz preteklih let. Zmanjšana poraba, krajše bivanje in upad števila hotelskih gostov, manjši obisk dnevnih gostov ter 
slabša obiskanost prireditev so posledice ekonomske krize, ki jih je družba skušala ublažiti s pospeševanjem trženjskih aktivnosti, 
dvigom kakovosti storitev, organizacijskimi in kadrovskimi spremembami ter racionalizacijo stroškov. Aktivnosti je usmerila tudi v 
izvajanje poslovne in finančne sanacije družbe, s ciljem ustvarjanja pogojev za dolgoročno stabilnost poslovanja. K izpadu 
prihodkov v letu 2011 so dodatno prispevale še skupne zimske počitnice slovenskih otrok in skoraj mesec dni kasnejši pričetek 
zimske sezone 2011/2012.

Družba Hit Bovec, d. o.o., je leto 2011 zaključila z izgubo, kar je odraz težkih pogojev poslovanja, povezanih z zaostrovanjem 
gospodarske situacije, neugodnimi zimskimi razmerami in skupnimi zimskimi počitnicami slovenskih šol. Za omejitev izpada 
realizacije je družba izvajala aktivnosti usmerjene v splošno promocijo družbe, oblikovanje prodajnih paketov, ugodnejšo ponudbo, 
iskanje novih prodajnih poti ter konstantno racionalizacijo stroškov. Slednja je bila skupaj z zamikom zimske sezone razlog za ne-
obratovanje hotela v mesecu oktobru in decembru.

Družba Hit International, d. o. o., iz Beograda je v letu 2011 iz poslovnega vidika mirovala. Prihodke je ustvarila le iz naslova prodaje 
vrednostnih papirjev, obresti in tečajnih razlik. Družbi je bilo v začetku leta 2011 s strani Vlade Republike Srbije odvzeto dovoljenje za 
prirejanje posebnih iger na srečo, saj ni pričela poslovati do 31. 12.2010, kot je bilo določeno v koncesijski pogodbi. V zvezi z 
odvzemom je bila zaradi mnenja, da je vlada prva kršila koncesijsko pogodbo, vložena tožba zoper Republiko Srbijo. Ta je namreč leta 
2009 spremenila pogoje iz koncesijske pogodbe in tako družbo spravila v neenakopraven položaj glede na ostale koncesionarje.

Skupina Hit je v letu 2011 beležila 194,9 mio EUR skupnih prihodkov ter 199,8 mio EUR vseh stroškov in odhodkov. Ob koncu 
poslovnega leta je tako izkazovala 5,7 mio EUR konsolidirane čiste izgube. Na zadnji dan leta 2011 je razpolagala s 304,8 mio EUR 
sredstev, ki jih je pokrivala z lastnimi viri (kapitalom in dolgoročnimi rezervacijami) v vrednosti 112,8 mio EUR. Dne 31. 12. 2011 je 
skupina imela 2.479 zaposlenih, to je za 2 % manj kot konec leta 2010. Gostje igralnic in igralnih salonov skupine Hit so v letu 2011 
ustvarili 1.928 tisoč obiskov, kar je za 2 % manj v primerjavi z letom 2010. Nižji obisk kot leto poprej so beležile igralnice matične 
družbe, igralnica Aurora v Kobaridu, igralni salon Larix v Kranjski Gori ter igralnica Kristal v Umagu. Upad obiska je posledica 
zaostrovanja gospodarskih razmer na ključnih trgih, ki krči razpoložljivi dohodek gostov, ter krepitve in agresivnejšega nastopa 
konkurence.

Hoteli skupine Hit so v letu 2011 zabeležili 507,5 tisoč nočitev, to je za 30 tisoč oziroma 6 % več kot v letu 2010. Do porasta nočitev je 
prišlo v vseh hotelih skupine Hit, k čemur so prispevale atraktivne in intenzivne prodajno-trženjske aktivnosti, v matični družbi pa 
tudi številni mednarodni turnirji v pokru, organizirani v novi dvorani za poker v igralniško-zabaviščnem centru Perla. Ti so privabili 
veliko število udeležencev, ki so koristili tako hotelske kot ostale storitve družbe Hit. Igralniškim gostom je bilo ob koncu leta 2011 na 
voljo 225 igralnih miz in 4.049 igralnih avtomatov, hotelskim gostom pa 1.521 sob oziroma 2.991 ležišč. Igralniške kapacitete so bile v 
primerjavi z letom poprej večje za 6 igralnih miz, hotelske pa manjše za 7 sob oziroma 5 ležišč.
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2. 2 Igre na srečo 

2. 2. 1 Realizacija od iger na srečo

Osnovna bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice (prihodki iz poslovanja pred obračunom davka od iger 
na srečo in izstopnega DDV od vstopnine) skupine Hit je v letu 2011 znašala 184,3 mio EUR in bila za 2 % nižja od 
dosežene v letu 2010. Največji del izpada realizacije so zabeležili v igralnici resorta Maestral, na kar je vplivala zaostritev 
konkurence ter poglobitev gospodarske krize na ključnih trgih, ki je finančno izčrpala najboljše goste ter zmanjšala 
njihov obisk in igro. Do znižanja realizacije zaradi poslabšanja pogojev poslovanja je v letu 2011 prišlo še v igralnicah 
Aurora, Kristal in Mond ter igralnem salonu Larix. Hitovim igralnicam je uspelo zadržati prihodke od iger na ravni 
doseženih v letu 2010, igralnici v Coloseum Clubu pa celo preseči njihovo vrednost, kar je rezultat izvedbe vrste 
sanacijskih ukrepov.

Največ, to je 140,8 mio EUR oziroma 76,4 %, so k celotni realizaciji prispevale igralnice in igralni salon matične družbe. V 
ostalih igralnicah s sedežem v Sloveniji so realizirali 22,7 mio EUR oziroma 12,3 %, v treh igralnicah v tujini pa 20,8 mio 
EUR oziroma 11,3 %.

V letu 2011 je bilo ustvarjeno 60,1 mio EUR z igralnimi mizami in 123,7 mio EUR z igralnimi avtomati. V primerjavi z letom 
2010 je bila realizacija miz za 6 % nižja, realizacija avtomatov pa se je ohranila na enaki ravni. Realizacija drugih iger 
(bingo, stave) in vstopnine je znašala 0,5 mio EUR, kar je za 62 % več kot leto poprej.

Struktura osnovne bruto realizacije od iger na srečo se je v letu 2011 za 1,4 odstotne točke povečala v prid realizacije 
igralnih avtomatov. Realizacija igralnih miz je tako v celotni igralniški realizaciji predstavljala 32,6 %, realizacija igralnih 
avtomatov 67,1 %, realizacija drugih iger ter realizacija od vstopnine pa 0,2 %.

Osnovna bruto realizacija od iger na srečo v letu 2011 in primerjava z letom 2010 v mio EUR.

Leto 2011 Delež Leto 2010 Indeks 
2011 / 2010

Hitove igralnice 140,8 76,4 % 141,1 100

Igralnica Aurora 5,9 3,2 % 6,3 94

Igralnica Maestral 9,6 5,2 % 12,5 77

Igralnica Coloseum Club 4,1 2,2 % 3,8 109

Igralnica Kristal 7,1 3,8 % 7,6 93

Igralnica Mond 11,5 6,3 % 11,9 96

Igralni salon Larix 5,2 2,8 % 5,4 97

Skupaj 184,3 100,0 % 188,6 98
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2. 2. 2 Dajatve od iger na srečo

Igralnice in igralni saloni skupine Hit so v letu 2011 skupaj plačali 51,5 mio EUR igralniških dajatev, od tega 27,9 mio EUR davka od iger 
na srečo ter 23,7 mio EUR koncesijske dajatve in drugih dajatev od iger na srečo. Skupna vrednost dajatev se je ohranila na ravni iz leta 
2010 in je predstavljala 28,0 % od dosežene osnovne bruto realizacije od iger na srečo, kar je za 0,6 odstotne točke višji delež kot v letu 
2010. Glavnina igralniških dajatev skupine Hit, to je 49,9 mio EUR oziroma 96,9 %, je bila obračunana v igralnicah v Sloveniji.

Družbe Hit, d. d., Casino Kobarid in Hit Šentilj s sedežem v Sloveniji poleg glavne dejavnosti prirejanja iger na srečo, ki je po Zakonu o 
davku na dodano vrednost oproščena plačevanja DDV, opravljajo tudi obdavčljivo dejavnost (med temi je najpomembnejša 
gostinstvo), zato smejo vstopni DDV obračunati za delež prihodkov obdavčljivih dejavnosti v vseh prihodkih družbe. Navedeni delež 
je v letu 2011 v družbi Hit znašal 9 %, v družbi Casino Kobarid 3 %, v družbi Hit Šentilj pa 5 %. Enako velja tudi za družbo Hit Coloseum 
iz Sarajeva, katere odbitni delež je v letu 2011 dosegel 6 %, medtem ko je bil pri družbi Hit Montenegro iz Črne gore ta določen s 
posebnim sklepom tamkajšnje davčne uprave. Neodbitni DDV pomeni za igralništvo oz. celotno skupino dodatno davčno 
obremenitev in povečuje stroške poslovanja.

leto
2011

Hitove igralnice 83,3 % igralnica Aurora 3,4 % igralnica Maestral 0,3 %

igralnica Coloseum Club 0,8 % igralnica Kristal 2,1 % igralnica Mond 6,4 %

igralni salon Larix 3,9 %

leto
2010

Hitove igralnice 83,0 % igralnica Aurora 3,6 % igralnica Maestral 0,4 %

igralnica Coloseum Club 0,6 % igralnica Kristal 2,2 % igralnica Mond 6,4 %

igralni salon Larix 4,0 %

Igralniške dajatve po igralnicah skupine Hit v letu 2011 in primerjava z letom 2010.
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2. 2. 3 Obisk

V letu 2011 smo v igralnicah in igralnih salonih skupine Hit zabeležili 1.928 tisoč obiskov, kar je za 42 tisoč oziroma 2 % manj kot v 
predhodnem letu. Z največjim upadom obiska se je srečala igralnica Kristal v Umagu, manj obiskane pa so bile tudi Hitove igralnice v 
Sloveniji, igralnica Aurora in igralni salon Larix. Glavni vzroki za padec obiska so zmanjšanje kupne moči gostov zaradi visoke 
brezposelnosti in slabšega gospodarskega stanja na primarnem trgu ter večja in agresivnejša konkurenca. Igralnica v resortu 
Maestral, igralnica v Coloseum Clubu  in igralnica v igralniško-zabaviščnem centru Mond pa so v letu 2011 k obisku skupine 
prispevale več kot leta 2010. Gostje slovenskih igralnic so ustvarili 1.673 tisoč obiskov oziroma 86,8 % celotnega obiska skupine. 
Struktura obiska se je tako v letu 2011 za 1,1 odstotne točke spremenila v prid igralnic v Sloveniji.

Število obiskov igralnic skupine Hit v tisočih v letu 2011 in primerjava z letom 2010.

Leto 2011 Delež Leto 2010 Indeks 
2011 / 2010

Hitove igralnice 1.294 67,1 % 1.303 99

Igralnica Aurora 95 4,9 % 100 95

Igralnica Maestral 63 3,3 % 57 111

Igralnica Coloseum Club 106 5,5 % 100 105

Igralnica Kristal 86 4,5 % 126 69

Igralnica Mond 198 10,2 % 192 103

Igralni salon Larix 86 4,5 % 92 94

Skupaj 1.928 100,0 % 1.970 98

Struktura obiska po igralnicah skupine Hit v letu 2011 in primerjava z letom 2010.

leto
2011

Hitove igralnice 67,1 % igralnica Aurora 4,9 % igralnica Maestral 3,3 %

igralnica Coloseum Club 5,5 % igralnica Kristal 4,5 % igralnica Mond 10,2 %

igralni salon Larix 4,5 %

leto
2010

Hitove igralnice 66,1 % igralnica Aurora 5,1 % igralnica Maestral 2,9 %

igralnica Coloseum Club 5,1 % igralnica Kristal 6,4 % igralnica Mond 9,7 %

igralni salon Larix 4,7 %
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2. 3 Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti

2. 3. 1 Realizacija hotelirstva in drugih turističnih dejavnostih

Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti skupine Hit so v letu 2011 dosegle 31,7 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja in tako za 
10 % zaostale za vrednostjo iz leta 2010.

2. 3. 2 Nočitvene kapacitete in njihova zasedenost

Skupne nočitvene kapacitete skupine Hit so konec leta 2011 obsegale 1.521 sob, kar je 7 sob manj kot leto poprej. Do zmanjšanja je 
prišlo v hotelu Maestral v Črni gori zaradi preureditve sob v pisarniške prostore.

Hoteli skupine so v letu 2011 skupaj zabeležili 507,5 tisoč nočitev, kar glede na leto 2010 predstavlja 6-odstotno povečanje. Več 
nočitev so realizirale tako matična družba kot njene odvisne družbe, kar je rezultat pestrih, zanimivih in intenzivnih prodajno-
trženjskih aktivnosti. K boljši zasedenosti Hitovih hotelov je prispevala še dobra obiskanost številnih mednarodnih turnirjev v pokru, 
ki so se odvijali v novi dvorani za poker v igralniško-zabaviščnem centru Perla, odprti meseca avgusta leta 2010. Skoraj polovico vseh 
nočitev so gostje ustvarili v hotelih družbe Hit Alpinea, dobro četrtino v petih hotelih družbe Hit, d. d., 12,5 % v hotelu Maestral, 6,4 % 
v hotelu Kanin v Bovcu, preostalih 5,9 % pa v hotelu Kristal.

V letu 2011 so hoteli družbe Hit Alpinea zadržali zasedenost nočitvenih kapacitet na ravni dosežene v predhodnem letu, kapacitete 
ostalih hotelov pa so bile glede na leto 2010 bolje zasedene. Najvišjo, 54-odstotno zasedenost, je zabeležil hotel Kristal v Umagu. 
Zasedenost ostalih hotelov se je gibala med 36 in 50 %.

Kazalci poslovanja hotelov skupine Hit v letu 2011 ter primerjava z letom 2010.

Nočitve Zasedenost ležišč

Število Delež
Indeks

2011/2010
Leto

2011
Leto

2010

Hitovi hoteli 144.225 28,4 % 108 45 % 41 %

Hoteli Hit Alpinea 237.568 46,8 % 101 50 % 50 %

Hotel Kanin, Bovec 32.284 6,4 % 113 36 % 32 %

Hotel Maestral 63.466 12,5 % 115 42 % 40 %

Hotel Kristal 30.004 5,9 % 115 54 % 47 %

Skupaj 507.547 100,0 % 106 / /
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Nočitve po hotelih skupine Hit v letu 2011 in primerjava z letom 2010.

2. 4 Druge dejavnosti

Z drugimi dejavnostmi je skupina Hit (storitve, potovalna agencija, wellness …) v letu 2011 ustvarila 4,6 mio EUR kosmatega donosa 
iz poslovanja oziroma za 17 % nižjo vrednost od dosežene v letu 2010.

2. 5 Prihodki in njihova delitev

Kosmati donos iz poslovanja skupine Hit je v letu 2011 znašal 193,4 mio EUR in predstavljal 99,2 % celotnih prihodkov skupine. Od 
tega je bilo v Sloveniji realizirano 164,5 mio EUR oziroma 85,1 %, v tujini pa 28,8 mio EUR oziroma 14,9 %. V primerjavi z letom 2010 je 
bil kosmati donos za 4 % nižji.

H kosmatemu donosu skupine so 81,2 % prispevali prihodki igralniške dejavnosti (že zmanjšani za davek od iger na srečo), 16,4 % 
prihodki hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti ter 2,4 % prihodki, realizirani z drugimi dejavnostmi. V strukturi se je tako v letu 
2011 za 1,4 odstotne točke povečal delež igralniške dejavnosti, na račun znižanja deleža prihodkov hotelirstva za 1,0 odstotno točko 
in prihodkov ostalih dejavnosti za 0,4 odstotne točke. V letu 2011 je skupina Hit imela še 0,7 mio EUR finančnih prihodkov in 0,8 mio 
EUR drugih prihodkov, katerih skupna vrednost je predstavljala 0,8 % celotnih prihodkov.

Celotni prihodki skupine so bili zabeleženi v višini 194,9 mio EUR (poslovni, finančni in drugi prihodki), kar je za 6 % manj glede na leto 
2010. Vrednost vseh stroškov in odhodkov skupine je v letu 2011 dosegla 199,8 mio EUR in bila za 11 % nižja kot v predhodnem letu. 
Skupina Hit je v letu 2011 poslovala s 5,7 mio EUR konsolidirane čiste izgube, to v doseženih celotnih prihodkih pomeni 2,9 %.

Hitovi Hoteli 28,4 % Hit Alpinea 46,8 % Hotel Maestral 12,5 % Hit Bovec 6,4 % Hotel Kristal 5,9 %

leto
2011

Hitovi Hoteli 27,8 % Hit Alpinea 49,2 % Hotel Maestral 11,5 % Hit Bovec 6,0 % Hotel Kristal 5,5 %

leto
2010
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2. 6 Zaposleni

Ob koncu leta 2011 je bilo v skupini Hit 2.479 zaposlenih, kar v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2010 pomeni zmanjšanje za 2 % 
oziroma 58 delavcev. Največ, 39, zaposlenih je zapustilo matično družbo, kar je učinek v letu 2010 izvedenih kadrovskih racionalizacij. 
Iz enakega razloga se je v letu 2011 zmanjšalo število zaposlenih tudi v družbah Hit Alpinea, Hit Montenegro, Casino Kobarid, Hit 
Bovec in Casino Kristal. V družbi Hit Coloseum so redno zaposlili delavce, ki so delali preko študentskega servisa, družbi Hit Šentilj in 
Hit Larix pa nista beležili večjih sprememb števila zaposlenih. Med zaposlenimi prevladujejo zaposleni matične družbe, katerih delež 
je znašal 58,1 % in bil glede na leto 2010 za 0,2 odstotne točke manjši.

Politika zaposlovanja in razvoja kadrov skupine Hit temelji na enotnih standardih kakovosti. Družba Hit kot matična 
družba s prenosom znanj, izkušenj in standardov kakovosti na zaposlene v odvisnih družbah skrbi za učinkovitost in 
razpoznavnost lastnih blagovnih znamk.

Struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31. 12. leta 2010 in 2011.

leto 
2010

Hit d. d. 58,3 % Hit Coloseum d.o.o. 3,3 % Hit Šentilj d.d. 5,4 %
Hit Alpinea d.d. 12,5 % Casino Kobarid d.d. 2,8 % Casino Kristal Umag 4,6 %
Hit Montenegro d.o.o. 10,8 % Hit Bovec d.o. o. 1,2 % Hit Larix d.d. 1,1 %

leto 
2011

Hit d. d. 58,1 % Hit Coloseum d.o.o. 3,5 % Hit Šentilj d.d. 5,5 %
Hit Alpinea d.d. 12,6 % Casino Kobarid d.d. 2,8 % Casino Kristal Umag 4,5 %
Hit Montenegro d.o.o. 10,7 % Hit Bovec d.o. o. 1,0 % Hit Larix d.d. 1,2 %
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Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31. 12. 2011.

I. - IV. stopnja
izobrazbe

V. stopnja
izobrazbe

VI. stopnja
izobrazbe

najmanj 
VII. stopnja

izobrazbe
skupaj

Hit d.d. 323 686 139 293 1.441

Hit Alpinea d.d. 187 92 17 17 313

Hit Montenegro d.o.o. 60 163 26 16 265

Hit Coloseum d.o.o. 23 59 1 4 87

Casino Kobarid d.d. 12 40 6 12 70

Hit Bovec d.o.o. 17 5 1 2 25

Hit Šentilj d.d. 21 73 20 22 136

Casino Kristal Umag d.o.o. 24 83 2 3 112

Hit Larix d.d. 5 16 5 4 30

Skupaj skupina Hit 672 1.217 217 373 2.479

2. 7 Investicijska vlaganja in razvojni projekti

Investicijska vlaganja skupine Hit so v letu 2011 temeljila na posodabljanju igralniške opreme, dopolnitvi ponudbe z zunanjimi 
igralnicami ter osvežitvi in izboljšanju hotelsko-turistične ponudbe. Hitove družbe se dobro zavedajo pomena vlaganj pri 
premagovanju ovir, povezanih z vse bolj kritičnim poslovnim okoljem. V obdobju krčenja igralniškega trga in naraščajoče 
konkurence prav investicije omogočajo ohranjanje tržnega položaja, konkurenčnost produkta in s tem uspešnost poslovanja. 

V letu 2011 je družba Hit investirala sredstva predvsem v projekte, usmerjene v razvoj, posodobitev in dopolnitev ponudbe ter 
nadaljevala z aktivnostmi na strateško pomembnih projektih, kot so gradnja sistema uravnoteženih kazalcev, uvajanje 
kompetenčnega modela in izdelava plačnega sistema. Enega najpomembnejših investicijskih projektov leta 2011 predstavlja 
ureditev zunanje igralnice v ralniško-zabaviščnem centru Perla, poimenovane Open Air Casino. Visokotehnološki objekt, odprt v 
začetku julija, gostom omogoča igro na šestdesetih igralnih avtomatih vse dni v letu ter funkcionalno povezuje in kakovostno 
nadgrajuje ponudbo centra Perla. Ta se lahko pohvali še z eno pridobitvijo, to je novo zunanjo teraso kavarne Dolce Vita. Družba je 
realizirala tudi manjšo investicijo v ureditev bara s hotelsko recepcijo ter vrta pred hotelom Lipa v Šempetru. V sklopu projekta 
Celovito obvladovanje odnosov z gosti, pomembnejšega projekta zadnjih štirih let, je bil v letu 2011 Hitov klub zvestobe Privilege 
klub vpeljan v igralnem salonu Casino Drive-in z marcem in v igralniško-zabaviščnem centru Korona z julijem. Hitovi strokovnjaki so v 
sodelovanju z zunanjimi sodelavci dokončali predštudijo in izdelali idejno arhitekturno zasnovo novega Hitovega turističnega 
kompleksa na destinaciji Goriška ter pristopili k izdelavi predštudije projekta Razvoj novega produkta na destinaciji Kranjska Gora po 
letu 2012. Pomemben dosežek leta 2011 je tudi lastni razvoj novega nadzornega informacijskega sistema igralnih miz (ISIM) ter 
njegova uspešna namestitev v igralnico Park v Novi Gorici in v igralnico odvisne družbe Casino Kristal v Umagu.
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Družba Hit Montenegro je večji del v letu 2011 investiranih sredstev namenila za zamenjavo dotrajane opreme, manjši del pa za 
investicijsko vzdrževanje objektov.

Družbi Hit Coloseum in Hit Larix sta v letu 2011 vlagali predvsem v posodobitev igralniške in ostale opreme.

Vlaganja družbe Casino Kristal so zajemala nakup igralnih avtomatov in konverzij iger ter namestitev novega nadzornega 
informacijskega sistema igralnih miz (ISIM).

Družba Casino Kobarid je v letu 2011 investirala v zamenjavo igralnih avtomatov, konverzije iger ter nadaljnji razvoj spletne igralnice.

Investicije družbe Hit Šentilj v letu 2011 so obsegale konverzije iger, nove igralne avtomate, ureditev igralnice na prostem ter nabavo 
treh igralnih miz za poker, kar družbi omogoča prirejanje turnirjev v pokru z večjim številom udeležencev. 

Družba Hit Alpinea je v letu 2011 izvedla obnovo kotlarne in sanacijo vodovoda v hotelu Špik, dopolnila gostinsko ponudbo v hotelu 
Larix z ureditvijo samopostrežne restavracije in bistroja na prostem ter pričela z aktivnostmi za uvedbo prihodkovnega 
managementa.

Družba Hit Bovec v letu 2011 ni imela večjih investicijskih vlaganj.

2. 8 Varovanje okolja

Družbe skupine Hit delujejo skladno z zahtevami okoljevarstvene zakonodaje ter v okviru usmeritev družbeno odgovornega 
podjetja, pri čemer jim je za zgled matična družba Hit. Zavzemajo se za družbeno odgovoren razvoj, zato skušajo morebitne 
negativne vplive njihovega poslovanja na okolje v čim večji meri odpraviti oziroma minimizirati z ustreznimi tehnološkimi rešitvami 
ter osveščanjem in usposabljanjem zaposlenih. Skrb za varovanje okolja in ustrezen odnos do izkoriščanja energetskih virov oziroma 
racionalne rabe energije imajo vpet v organizacijsko kulturo.

Racionalno porabo energije in vode družbe zagotavljajo z neprestanim posodabljanjem in avtomatizacijo energetskih sistemov. Pri 
tem so jim v pomoč podatki o specifičnih rabah energentov (zemeljski plin, kurilno olje, butan propan, elektrika) in vode, ki jih 
matična družba spremlja s pomočjo lastne računalniške aplikacije Rasper. Družba Hit Larix je s študijo delovanja električnih 
porabnikov (klimatske naprave, svetila …) ter izpeljano optimizacijo v zadnjih treh letih dosegla velik prihranek električne energije. 
Družbe imajo vzpostavljen tudi sistem ločenega zbiranja odpadkov, izdelan plan odvoza odpadkov in čiščenja komunalnih naprav 
ter kontrolo izvajanja omenjenih aktivnosti.

Aktivnosti matične družbe so bile v letu 2011 usmerjene predvsem v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije. Tako je družba s podjetjem E3, d. o. o., podpisala 10 letno pogodbo o oskrbi s toploto iz kogeneracije (so-proizvodnje 
elektrike in toplote) v igralniškozabaviščnem centru Perla. Investicija je vredna okrog 1 milijona evrov in jo v celoti krije E3, d. o. o. 
Dobavljena sta bila dva plinska motorja z električnim generatorjem, ki naj bi začela obratovati v prvih mesecih leta 2012. 
Kogeneracija prinaša prihranek primarne energije in s tem nižje stroške ter zmanjšanje emisije ogljikovega dioksida. Jeseni leta 2011 
je družba našla najugodnejšega najemnika strehe na Hitovem servisnem centru (Palude) za postavitev fotovoltaične elektrarne, to je 
podjetje Topsol, d. o. o. Z omenjenim posegom bo Hitov objekt pridobil novo strešno kritino z izboljšano toplotno izolacijo in s tem 
prihranil stroške ogrevanja ter hlajenja. Stekli pa so tudi dogovori o postavitvi elektrarne na strehi poslovnega centra Hit.
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2. 9 Analiza bilance stanja in kazalniki

2. 9. 1 Viri sredstev

Kapital skupine Hit je konec leta 2011 znašal 104,8 mio EUR in predstavljal 34,4 % vseh virov. V primerjavi s koncem leta 2010 je bila 
njegova vrednost nižja za 13 %, delež pa nižji za 0,7 odstotne točke. Dolgoročne rezervacije, pasivne časovne razmejitve (PČR) in 
obveznosti so se znižale za 34 % ter bile na zadnji dan leta 2011 izkazane v višini 90,8 mio EUR. V strukturi virov so dosegle 29,8-
odstotni delež. Preostalih 35,8 % oziroma 109,2 mio EUR vseh virov so predstavljale kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve (PČR). Glede na stanje dne 31. 12. 2010 so bile višje za 29 %.

Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010 v 000 EUR.

31. 12. 2011 Delež 31. 12. 2010
Indeks

2011 / 2010

Kapital 104.768 34,3 % 120.407 87

Rezervacije, dolgoročne PČR in obveznosti 90.789 29,8 % 138.150 66

Kratkoročne obveznosti in PČR 109.207 35,8 % 84.504 129

Skupaj 304.765 100,0 % 343.060 89

Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010.

Kapital 34,4 % Rezervacije, dolgoročne PČR 29,8 % Kratkoročne obveznosti in PČR 35,8 %

leto 
2011

Kapital 35,1 % Rezervacije, dolgoročne PČR 40,3 % Kratkoročne obveznosti in PČR 24,6 %

leto 
2010
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2. 9. 2 Sredstva

Na zadnji dan leta 2011 je skupina Hit imela 304,8 mio EUR sredstev, to je za 11 % manj kot konec leta 2010. Dolgoročnih sredstev je 
bilo 265,3 mio EUR, kratkoročnih sredstev pa 39,4 mio EUR. Primerjalno z letom 2010 je skupina razpolagala z 11 % manj dolgoročnih 
in 12 % manj kratkoročnih sredstev. V strukturi se je razmerje za 0,1 odstotne točke spremenilo v prid dolgoročnih sredstev, katerih 
delež je dosegel 87,1 %.

Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010 v 000 EUR.

31. 12. 2011 Delež 31. 12. 2010
Indeks

2011 / 2010

Opredmetena osnovna sredstva 225.510 74,0 % 243.045 93

Ostala dolgoročna sredstva 39.832 13,1 % 55.209 72

Kratkoročna sredstva in AČR 39.423 12,9 % 44.806 88

Skupaj 304.765 100,0 % 343.060 89

Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010.

Opredmetena osnovna 
sredstva 70,8 %

Ostala dolgoročna sredstva 16,1 % Kratkoročna sredstva in AČR 13,1 %

Opredmetena osnovna 
sredstva 74,0 %

Ostala dolgoročna sredstva 13,1% Kratkoročna sredstva in AČR 12,9 %

leto 
2011

leto 
2010
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2. 10 Pokazatelji skupine Hit

Donosnost kapitala, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in povprečno vrednostjo kapitala (brez čistega 
poslovnega izida tekočega leta), je v letu 2011 dosegla -4,9 %, v letu 2010 pa je bila njena vrednost -11,3 %.

Donosnost sredstev, merjena s čistim poslovnim izidom glede na povprečno vrednost vseh sredstev, je bila v letu 2011 
negativna v višini -1,8 %, v letu 2010 pa v višini -4,3 %.

Dobičkonosnost prihodkov, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in celotnimi prihodki (poslovni prihodki, 
finančni prihodki, drugi prihodki), je v letu 2011 znašala -2,9 %, v letu 2010 pa -7,5 %.

Kazalnik obračanja sredstev, merjen z razmerjem med celotnimi prihodki in povprečno vrednostjo vseh sredstev, je v letu 
2011 dosegel 0,60. Vrednost tega pokazatelja v letu 2010 je bila 0,58.

Celotna ekonomičnost, merjena z razmerjem med celotnimi prihodki in vsemi stroški in odhodki, je v letu 2011 znašala 0,97, v 
letu 2010 pa 0,93.

Kazalci donosnosti, obračanja sredstev in ekonomičnosti skupine Hit za leti 2011 in 2010.

Leto 2011 Leto 2010

Donosnost kapitala -4,9 % -11,3 %

Donosnost sredstev -1,8 % -4,3 %

Dobičkonosnost prihodkov -2,9 % -7,5 %

Obračanje sredstev 0,60 0,58

Celotna ekonomičnost 0,97 0,93

26 Letno poročilo 2011
Skupina Hit





3 POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI

3. 1 Poslanstvo

Poslanstvo skupine Hit izhaja iz zaupanja njegovih udeležencev, da bo skupina zadovoljila njihove interesne potrebe. Predstavlja 
najosnovnejši razlog za življenje skupine. Je vodilo in inspiracija obstoja skupine. Jasno in premišljeno poslanstvo daje zaposlenim 
občutek skupnega namena, smeri in priložnosti.

Skupina Hit je od svojega začetka neločljivo povezana s hotelirstvom, igralništvom in turizmom ter razvojem širših okolij, v katerih 
deluje. Preteklost, ki je omogočala, da je bila temeljna usmeritev skupine le izvajanje igralniških in turističnih storitev, so neizprosno 
minila. Zahtevnejše pridobivanje in ohranjanje gostov zahteva temeljit zasuk Hitove usmeritve v upravljanje odnosov z gosti, kar se 
odraža tudi v novem poslanstvu, viziji in sloganu.

Vodstvo se zaveda, da ima pomembno vlogo razumevanje potreb, zahtev, želja in pričakovanj Hitovih gostov ter njihovo tankočutno 
zadovoljevanje, ob hkratnem zadovoljevanju potreb vseh udeleženih strani, zato je v okviru Strategije 2010 - 2012 opredelilo novo 
poslanstvo: Soustvarjamo doživetja in priložnosti. Z novimi znanji in profesionalnim pristopom ter podporo vseh zaposlenih bo 
skupina ustvarjalno razvijala vrhunsko turistično ponudbo ter široko paleto spremljevalnih storitev, ki so gostom v njihovem 
prostem času v užitek, sprostitev in zabavo.

3. 2 Strategija razvoja

Za udejanjanje strategije stabilizacije in normalizacije poslovanja je matična družba opredelila program kratkoročnih in 
srednjeročnih ukrepov ter začela z njihovim izvajanjem. Izdelala je Strategijo za obdobje 2010 - 2012. Ob vrednotah, poslanstvu, 
velikem cilju in viziji je razvila strateške cilje in kazalnike. Oblikovani so v strateško mapo na podlagi metodologije izdelave 
uravnoteženega sistema kazalnikov. Slednja predstavlja osrednje managersko orodje usmerjanja in nadzora poslovanja za 
uresničevanje strategije oziroma potrebnih sprememb.

Ključni strateški cilji pokrivajo štiri vidike poslovanja (finančni vidik, vidik gostov, vidik procesov, vidik učenja in rasti). So 
uravnoteženi, kar pomeni, da doseganje ciljev na enem področju poslovanja ne sme biti na škodo drugih ciljev. Prav tako 
vzpostavljajo ravnotežje med kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji ter med zunanjimi in notranjimi vidiki uspešnosti.

V letu 2011 je bila skladno z metodologijo izvedena prva prilagoditev strategije. Strateška mapa povezuje ključne strateške cilje in 
njihova medsebojna vzročno-posledična razmerja glede na štiri vidike poslovanja. V okviru finančnega vidika in vidika gostov so to 
temeljni Hitovi cilji, v okviru vidika notranjih procesov ter vidika učenja in rasti pa pogoji, ki jih je potrebno zagotoviti za doseganje 
teh ciljev. Za vsakega od strateških ciljev je bil opredeljen nosilec in strateški kazalniki, za vsak kazalnik pa njegove ciljne vrednosti za 
leti 2011 in 2012. Za uresničevanje strateških ciljev in kazalnikov so bili oblikovani programi in ukrepi, ki so podrobneje definirani v 
okviru akcijskega načrta matične družbe.
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4 POSLOVNO OKOLJE IN KONKURENCA

4. 1 Zakonodaja

V Sloveniji, tako kot v večini držav po svetu, spadajo igre na srečo v dejavnosti, ki jih država posebej regulira. Osnovna zakona, ki 
predpisujeta pogoje za izvajanje igralniške dejavnosti, sta Zakon o igrah na srečo in Zakon o davku od iger na srečo. Njune določbe pa 
družbo Hit in njene odvisne družbe, še posebej v zaostrenih pogojih poslovanja, v katerih so se znašle zaradi gospodarske krize, 
postavlja v nezavidljiv položaj glede na konkurenčne italijanske igralnice. Te so namreč deležne znatnih znižanj obdavčitve, kar jim 
omogoča akumulacijo sredstev za agresivnejši marketinški nastop in hitrejšo modernizacijo produkta. Razvojno negativno na 
slovenske ponudnike iger deluje še Zakon o davku na dodano vrednost, ki jih z dodatnim obdavčenjem odvrača od investicij v 
turistično infrastrukturo. Tudi koncesijska dajatev se ne uporablja za njen osnovni namen, to je razvoj in promocijo turizma ter 
ureditev turistične infrastrukture in prebivalcem prijaznejšega okolja.

Konkurenčnost ponudnikov iger na srečo dodatno omejuje toga slovenska regulativa pri uvajanju novih produktov. Za uvedbo 
posameznih tehnoloških novosti ter inovativnih sistemov in tehnoloških rešitev so potrebni dolgotrajni postopki za pridobitev 
soglasja Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo, čeprav so igrala in programska oprema opremljeni z mednarodnimi certifikati, ki 
veljajo v večini držav Evropske unije (kot npr. Italija in Avstrija). Zaradi majhnosti trga se izdelovalci igralniške opreme ne odločajo za 
certificiranje igral in programske opreme za slovenski trg. Hitove družbe s sedežem v Sloveniji imajo tako v primerjavi z neposrednimi 
konkurenti v sosednjih državah na razpolago majhen izbor iger ter igral. V neenakopravni položaj s konkurenco pa jih postavlja tudi 
avgusta 2007 sprejet Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. V Italiji, Avstriji in na Hrvaškem so namreč protikadilski zakoni 
milejši, saj opredeljujejo igralnice kot izjeme in jim ob zadostitvi predpisanih pogojev dovoljujejo kajenje.

Sam razvoj igralniško-zabaviščne dejavnosti v Sloveniji je opredeljevala Strategija razvoja igralništva iz leta 1997, ki pa je bila že vrsto 
let zastarela in ji niso sledili več. Iz tega razloga je finančno ministrstvo v sodelovanju s strokovnimi institucijami pristopilo k izdelavi 
nove strategije igralništva, pri pripravi katere je s predlogi in pripombami aktivno sodelovala tudi družba Hit. Končni predlog nove 
strategije igralništva je bil sprejet s strani vlade ob koncu leta 2010. Glavna predpostavka nove strategije je, da so igre na srečo lahko 
del turistične dejavnosti, z degresivnim obdavčenjem pa je mogoče spodbujati pomemben investicijski cikel v slovenskem turizmu. 
Uresničevanje strategije naj bi zagotovila spremenjena Zakon o davku od iger na srečo ter Zakon o igrah na srečo, ki kljub obljubam 
do njunega sprejetja v letu 2011 ni prišlo. Glede na težke čase, ki jih preživlja slovensko igralništvo, je priprava nove zakonodaje nujno 
potrebna. Z njo bi bile odpravljene številne ovire ter vzpostavljeni pogoji za dvig konkurenčnosti in izboljšanje poslovanja igralniških 
družb.

V Črni gori ter Bosni in Hercegovini se pripravlja nova igralniška zakonodaja, ki bo še dodatno poslabšala pogoje poslovanja odvisnih 
družb Hit Montenegro in Hit Coloseum. Predvideva namreč dvig obdavčitve bruto realizacije na 10 % oziroma 5 %, v Bosni in 
Hercegovini pa tudi zahtevo po investiranju v tehnologijo za potrebe nadzora poslovanja s strani Ministrstva za finance. 
Na Hrvaškem je zakonodaja bolj razvojno naravnana od slovenske. Kot primer lahko navedemo
preoblikovanje protikadilskega zakona, s katerim je preprečila večji upad prihodkov igralnic.
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4. 2 Gospodarske razmere

Razmere v mednarodnem okolju so se v zadnjih mesecih leta 2011 poslabšale, predvsem zaradi močno zmanjšanega zaupanja v 
sposobnost reševanja javnofinančnih problemov držav evrskega območja. Posledično so se zaostrile razmere na finančnih trgih, ki 
so sprva vplivale na poslabšanje pričakovanj potrošnikov in gospodarstvenikov, kasneje pa začele vplivati tudi na gospodarsko 
aktivnost. Rast se je upočasnila tako v razvitih kot v razvijajočih se državah, kot sta Brazilija in Indija. Svetovno gospodarstvo je v letu 
2011 po podatkih Svetovne banke zabeležilo 2,7-odstotno rast, to je za 1,4 odstotne točke nižjo rast kot leta 2010. Nadaljevala se je 
kriza delovnih mest, in sicer je bilo po vsem svetu 197 milijonov brezposelnih, to je 27 milijonov več kot leta 2007, pred izbruhom 
finančne krize. Povprečna stopnja globalne brezposelnosti je dosegla 6 %.

V evro območju je močni gospodarski rasti v prvem četrtletju leta 2011 sledila izrazita umiritev gospodarskega okrevanja. Ta odraža 
vpliv šibkejšega zaupanja in slabših pogojev financiranja na domače povpraševanje, ki je nastal zaradi povečane negotovosti ob 
stopnjevanju dolžniške krize, pa tudi upočasnitve rasti svetovnega povpraševanja. Evrsko gospodarstvo je tako v letu 2011 beležilo 
1,4-odstotno rast oziroma za 0,3 odstotne točke nižjo rast kot v predhodnem letu. Inflacija se je v letu 2011 gibala precej nad 2 %, to je 
srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke, in ob koncu leta dosegla 2,7 %. Pritiski so izvirali predvsem iz višjih cen energentov in 
drugih primarnih surovin. Evrska brezposelnost je bila v prvi polovici leta stabilna, nato pa je začela naraščati in se v zadnjem mesecu 
ustavila pri 10,6 %, kar je rekordna raven. Brez dela je bilo 16,7 milijona prebivalcev držav evro območja. Tečaj evra je do začetka 
meseca maja 2011 še beležil rast, vse od poletja naprej pa padal. V letu 2011 se je evro okrepil največ do 1,486 dolarja, zadnji dan leta 
pa je bilo treba zanj odšteti 1,294 dolarja.

Slovensko gospodarstvo se je v letu 2011 okrepilo le za 0,5 %, kar izvira iz ponovnega poslabšanja vseh dejavnikov rasti v drugi 
polovici leta. Razmere so povezane s slabšanjem situacije v mednarodnem okolju, ki močno umirja izvoz, ter s počasnim 
prilagajanjem države in gospodarstva na spreminjajoče tržne razmere. Inflacija je v letu 2011 znašala 2,0 % in se ohranila na podobni 
ravni kot v preteklih treh letih. Na rast cen je vplivala šibka gospodarska aktivnost ter višje cene nafte in hrane iz začetka leta. Razmere 
na trgu dela so bile v prvi polovici leta stabilne, v drugi polovici leta pa se ponovno zaostrile, v glavnem kot odraz gospodarskih 
razmer. Ob koncu leta je bilo brezposelnih skoraj 113 tisoč oseb, kar je 2,5 % več kot decembra 2010. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je decembra dosegla 12,1 %, stopnja anketne pa 8,2 %, kar sta najvišji ravni v času krize.

Italija se je v letu 2011 soočala z globoko finančno in gospodarsko krizo ter padcem zaupanja v državne vrednostne papirje, kar je 
močno otežilo kreditno aktivnost bank ter znižalo investicijsko in uvozno povpraševanje gospodarstva. Zadnji dve četrtletji je 
italijansko gospodarstvo beležilo negativno rast in tako zdrsnilo v recesijo. Leto 2011 je končalo z rastjo bruto domačega proizvoda 
za 0,4 %, potem ko je leto poprej gospodarska rast znašala 1,4 %. Vlada se je na kritične razmere odzvala s sprejetjem strogih 
varčevalnih ukrepov za znižanje javne porabe in prestrukturiranje gospodarstva. Rast cen v letu 2011 je bila zaznamovana predvsem 
s podražitvijo energentov, ki je povprečno inflacijo potisnila z 1,5 % v letu 2010 na 2,8 %. Na letni ravni so bile cene življenjskih 
potrebščin višje za 3,3 %, kar je najvišja raven po letu 2008. Zaposlovanje se je v letu 2011 ustavilo in povzročilo porast števila 
brezposelnih za 10,9 % glede na leto 2010, to je na 2,2 milijona. Stopnja brezposelnosti je dosegla 8,9 % in bila za 0,8 odstotne točke 
višja kot leto poprej. To je povzročilo upad zaupanja italijanskih potrošnikov, skrčilo razpoložljivi dohodek družin ter posledično 
zmanjšalo njihovo trošenje.

Avstrijsko gospodarstvo je v prvi polovici leta 2011 beležilo hitro rast, nato pa je ta začela pešati. Razlog je bil, glede na močno 
odvisnost Avstrije od izvoza, zlasti slabši finančni in gospodarski položaj v Italiji in na Madžarskem. Gospodarska rast v letu 2011 je 
znašala 3,1 % in bila za 0,8 odstotne točke višja kot v letu 2010. Inflacija se je v letu 2011 gibala nad povprečjem evro območja, na kar 
so vplivale višje cene blaga, višji posredni davki ter močno gospodarstvo. Med letom so cene življenjskih potrebščin poskočile za 3,4 
%, v povprečju leta 2011 pa bile višje za 3,6 %. Avstrija je beležila najnižjo brezposelnost med evrskimi državami, in sicer se je ta med 
letom s 4,5 % spustila na 4,2 %.
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Črni gori je, kljub novemu valu splošne gospodarske krize, v letu 2011 uspelo zadržati gospodarsko rast na ravni dosežene v letu 
2010, to je na 2,5 %. Rast je poganjal predvsem storitveni sektor, medtem ko so nizke cene aluminija na mednarodnem trgu vplivale 
na rast proizvodnje in izvoza. V letu 2011 je bila zabeležena 2,8-odstotna inflacija, v povprečju pa so cene življenjskih potrebščin 
porasle za 3,1 %. Letna inflacija je bila za 2,1 odstotne točke višja kot leta 2010, kar gre pripisati predvsem pritiskom cen nafte. 
Registrirana brezposelnost je v letu 2011 znašala 19,7 %. Brez zaposlitve je ob koncu leta bilo 48,1 tisoč ljudi.

Leto 2011 je gospodarstvu Bosne in Hercegovine (BiH) prineslo rahlo okrevanje, vendar nižje intenzivnosti kot so pričakovali, na kar 
so vplivale nove nestabilnosti, zlasti v območju evra. Na nacionalni ravni je bila dosežena določena stabilizacija in rast domačega 
povpraševanja, po daljšem obdobju stagnacije se je okrepila tudi kreditna dejavnost. Bruto domači proizvod je po ocenah v letu 
2011 porasel za 2,4 %. Inflacijski pritiski so se zmanjšali na koncu leta, tako da je letna inflacija v decembru 2011 dosegla 3,1 %, 
medtem ko se je med letom gibala v glavnem okoli 4 %. Na zadnji dan leta 2011 je bilo registriranih 536,8 tisoč brezposelnih oseb, to 
je za 2,8 % več kot ob koncu leta 2010. Stopnja brezposelnosti se je povzpela na 43,6 %.

Hrvaška je po dolgem obdobju krčenja gospodarstva v drugem in tretjem četrtletju leta 2011 beležila realno rast. V zadnjem 
četrtletju pa je prišlo do ponovne upočasnitve, predvsem kot posledice pretresov, ki jih je v državah območja evra, 
najpomembnejših hrvaških izvoznih tržiščih, povzročala dolžniška kriza. Po oceni centralne banke naj bi po treh letih negativne rasti 
hrvaško gospodarstvo v letu 2011 beležilo 0,2-odstotno rast. Povprečna inflacija se je v letu 2011 glede na predhodno leto podvojila 
in dosegla 2,3 %. K temu so največ prispevale podražitve prehrambnih izdelkov, povezane z rastjo cen na svetovnem tržišču. Letna 
inflacija je znašala 2,1 %. Brezposelnost v letu 2011 je, kljub znižanju števila brezposelnih, ostala visoka. Ob koncu je leta je bilo brez 
dela 315,4 tisoč ljudi, to je za 4,4 tisoč oseb manj kot decembra leta 2010. Stopnja registrirane brezposelnosti je dosegla 18,7 % 
oziroma za 0,1 odstotne točke nižjo vrednost kot leto poprej. 

4. 3 Konkurenca

V letu 2011 se je nadaljevalo krčenje primarnega trga skupine Hit, kar je spodbudilo ponudnike iger na srečo k še agresivnejšemu 
nastopu za ohranitev položaja na trgu. Razmere je dodatno zaostrilo sistematično uvajanje nove igralniške ponudbe v Italiji ter 
razpršenost in večanje raznovrstne igralniške ponudbe v Avstriji in območju bivše Jugoslavije.

4. 3. 1 Italija

V Italiji je prisotna hitra liberalizacija igralniškega trga, ki se je pričela že pred letom 2008 in se z gospodarsko krizo še pospešila. Na 
trgu delujejo štiri igralnice ter veliko število vsaj delnih substitutov igram v igralnicah, ki se iz leta v leto še povečuje. To so v prvi vrsti 
igralni avtomati izven igralnic. Leta 2006 so na trg prišli tako imenovani Comma 6a igralni avtomati, ki jih deluje že okrog 365 tisoč. Z 
letom 2010 so se pojavili še tako imenovani VLT igralni avtomati, ki so v bistvu povsem podobni igralnim avtomatom v igralnicah. 
Trenutno je na trgu okrog 35 tisoč delujočih VLT avtomatov oziroma dobra polovica končno predvidenega števila. Italijanskim 
igralnicam se je v letu 2011 povečal upad bruto realizacije in obiska. Največje, 13-odstotno, zmanjšanje realizacije je beležil Hitov 
največji konkurent, Casino Venezia. V ostalih treh igralnicah se je upad gibal med 3 in 12 %. Na negativne trende poslovanja so se 
igralnice odzvale z vlaganji v obnovo produkta (menjava, večanje in posodobitev igral), izboljševanjem storitev do gosta, uvajanjem 
programov zvestobe, delom z novimi segmenti gostov, večanjem prepoznavnosti blagovne znamke … Izvajanje vrste ukrepov in 
povečevanje konkurenčnosti jim omogočajo tudi relativno velika znižanja igralniških davkov, ki so jih igralnice dosegle v dogovoru z 
lokalno oblastjo. Davčne razbremenitve dajejo italijanskim igralnicam izjemno prednost pred tujimi konkurenti, saj jim zagotavljajo 
sredstva za hitrejšo modernizacijo produkta in agresivnejši marketinški nastop. Ostale vrste iger so v nasprotju z igralnicami beležile 
visoko rast vplačil, k čemur je prispeval pojav nove konkurence v obliki VLT igralnih avtomatov. 
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V primerjavi z letom 2010 je bila za ostale igre vplačana za četrtino višja vrednost. VLT avtomati so ustvarili za 1,5-krat višjo realizacijo 
od štirih italijanskih igralnic skupaj. Pomembni novosti leta 2011 sta še začetek delovanja spletnih igralnic s celovito igralniško 
ponudbo, ki odžirajo tržni delež klasičnim igralnicam, ter dovoljeno izvajanje tako imenovanega cash pokra.

V letu 2011 je davčna uprava začela podrobneje spremljati večje dobitke, pridobljene v tujih igralnicah, predvsem na turnirjih v 
pokru. Slednje je vzbudilo pri igralcih strah pred dodatno obdavčitvijo in jih tako odvrnilo od udeležbe na poker turnirjih v Sloveniji.

4. 3. 2 Avstrija

Na avstrijskem igralniškem trgu so se v letu 2011 nadaljevali podobni trendi kot v letu 2010. Glavna Hitova konkurenta, to sta igralnici 
v Vrbi in Gradcu, sta tako ponovno beležila velik upad bruto realizacije. Ponudba iger izven igralnic, to so igralni avtomati v barih, 
malih igralnih salonih in salonih za poker, se je razmnožila in razpršila na lokacije, dostopne različnim strukturam prebivalstva, kar 
prispeva k razvoju ciljnega trga družbe Hit Šentilj, to je trga igralcev na igralnih avtomatih.

Pričele so se izvajati tudi že aktivnosti, povezane z leta 2010 sprejetim zakonom o igralništvu, čeprav naj bi pričel veljati šele leta 2015, 
za igralne avtomate izven igralnic pa leta 2014. Med bistvenimi novostmi je povečanje števila licenc za koncesijo iz 12 na 15, za kar je v 
letu 2011 potekal prvi razpis. Nanj so se prijavili štirje ponudniki, med njimi družba Novomatic, ki naj bi po pričakovanjih v prihodnje 
imela pomembno vlogo v igralniški ponudbi Avstrije. Novi zakon prinaša še dodatni davek od iger na srečo v višini 10 % od realizacije 
ter spremembe za izvajanje igre poker ter za salone z igralnimi avtomati in ponudnike posameznih avtomatov, kar naj bi privedlo do 
zmanjšanja ponudbe iger na avstrijskem Štajerskem.

4. 3. 3 Slovenija

Boljši igralni saloni na Goriškem so se v letu 2011 prvič soočili s padcem bruto realizacije, na kar so se odzvali s še agresivnejšimi 
trženjskimi akcijami. Omenjene so kratkoročnega značaja in povzročajo ostalim ponudnikom iger višje stroške poslovanja. Razmere 
v Casino Portorož so bile v letu 2011 zaradi likvidnostnih težav kritične, grozil mu je celo stečaj. Igralnica Bled je v letu 2011 intenzivno 
prirejala turnirje, vendar ji kljub temu ni uspelo prerasti v pomembnejšega Hitovega konkurenta. Njeno poslovanje namreč ostaja 
tako po realiziranih prihodkih kot obisku skromno. Na Štajerskem uspešno posluje igralni salon Joker, ki temelji izključno na domačih 
gostih.

Igralnica Aurora, edini ponudnik posebnih iger na srečo preko spleta z vsemi potrebnimi dovoljenji ter delovanjem skladnim z 
veljavno slovensko zakonodajo, se je v letu 2011 soočal z nelegalno konkurenco (Bwin, BetAtHome ...). Ta ne plačuje dajatev, ima pa 
širšo in atraktivnejšo ponudbo. 

4. 3. 4 Črna Gora

Družba Hit Montenegro se je na področju iger na srečo v letu 2011 soočala s povečano konkurenco. Poleg igralnice Royal v hotelu 
Splendid, odprte junija leta 2010, je njeno poslovanje zaznamovala še nova igralnica v hotelu Avala, ki je pričela poslovati sredi leta 
2011 ter se lahko pohvali z dobro lokacijo in luksuzno opremljenostjo. Na področju hotelirstva ni bilo sprememb, in sicer glavna 
konkurenta z izboljšano ponudbo in konkurenčnejšimi cenami ostajata hotela Splendid in Queen of Montenegro.
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4. 3. 5 Bosna in Hercegovina

Glavni tekmec družbe Hit Coloseum je Loterija BiH, ki je v lasti države in v sodelovanju s proizvajalcem igralnih avtomatov Novomatic 
izkorišča položaj. Vse večjo nevarnost družbi predstavljajo večji igralni saloni z 20 - 30 aparati. Njihovi prednosti med drugim sta vstop 
brez registracije in cenejša igra v konvertibilnih bosanskih markah (BAM). Ob koncu leta 2011 so se na trgu pojavili trije novi igralni 
saloni s solidno ponudbo storitev. Na področju celotne Bosne in Hercegovine deluje preko tisoč avtomatov, od tega polovica v 
Sarajevu.

4. 3. 6 Hrvaška

Večji neposredni konkurenti družbe Casino Kristal v Umagu so v letu 2011 bili Casino Mulino, Casino Miro, štirje klubi z igralnimi 
avtomati v Umagu in njegovi okolici ter več igralnih salonov z manjšim številom igralnih avtomatov in drugih iger (biljard, športne 
stave ...). Njihove prednosti se kažejo predvsem v večji fleksibilnosti poslovanja, bogati ponudbi igral, zanimivem ambientu, zunanji 
atraktivnosti ... V letu 2011 je bila v Umagu podeljena še ena koncesija za prirejanje iger na srečo.
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5 POLITIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Zavezani aktivnemu družbeno odgovornemu delovanju

Prizadevanja za družbeno odgovorno delovanje skupine Hit vključujejo poleg temeljnega imperativa poslovne uspešnosti, 
zagotavljanja varnosti zaposlitev in odgovornosti lastnikom tudi udejanjanje družbenih in okoljskih ciljev. Zato skupina premišljeno 
in v okvirih možnosti prevzema aktivno vlogo pri sooblikovanju trajnega in uravnoteženega razvoja družbenega in naravnega okolja 
ter si pri tem prizadeva za vzpostavljanje in ohranjanje kakovostnih in dolgoročnih odnosov z različnimi deležniki.
Tudi v letu 2011 so bili, v skladu s sanacijskim načrtom, finančni vložki skupine Hit v sponzorstva in donacije precej omejeni. Skupina 
pa je kljub temu redno izpolnjevala in poravnavala obveznosti do partnerjev, s katerimi gradi dolgoročne in vzajemno nagrajujoče 
odnose. Prizadevala si je za korektno sodelovanje in podporo različnim družbenim dejavnostim, kulturnim, strokovnim, 
izobraževalnim in športnim aktivnostim ter v skladu z zmožnostmi podpirala razvoj lokalnega okolja in znala izkoristiti nekatere 
tržne priložnosti. 

Družba in skupina Hit že več let naklonjeno sodeluje s športnimi klubi, izobraževalnimi in kulturnimi institucijami tudi na Goriškem. 
Prav tovrstna sodelovanja so se v minulih letih potrdila za pomemben gradnik ugleda in pridobivanja zaupanja okolice ter ljudi, ki so 
v družbi Hit zaposleni ali z njim drugače povezani. S pomočjo Društvu Mladi nogometaš Gorica že leta omogoča športno 
udejstvovanje več kot štiristotim mladim nogometašem, podpiral je tudi novogoriški nogometni klub, ženski odbojkarski klub in 
Kolesarski klub. V letu 2011 je s podporo šahovskemu klubu Nova Gorica pripomogel k organizaciji že tradicionalnega 16. 
mednarodnega turnirja v šahu Hit Open, ki je potekal v prostorih igralniško-zabaviščnega centra Perla. Z Mestno občino Nova Gorica 
je sodeloval pri izvedbi različnih dogodkov, ki so popestrili mestni utrip. S podporo šolam in fakultetam omogoča razvoj novih 
izobraževalnih programov in možnost pridobivanja in izpopolnjevanja znanj v lokalnem okolju številnim učencem, dijakom in 
študentom.

Skupina Hit je v letu 2011 sponzorsko podprla tekmovanje za Zlato lisico v Mariboru ter Pokal Vitranc v Kranjski Gori, kjer prav tako 
podpira dejavnost športne dvorane Vitranc in ženskega košarkarskega kluba Kranjska Gora. Na avstrijskem trgu se je nadaljevalo 
sodelovanje s hokejskim klubom EC KAC Celovec, v Italiji pa je s promocijsko prisotnostjo na dobrodelnem srečanju lastnikov 
ferarijev pomagala s svojimi storitvami. V človekoljubne dejavnosti skupina Hit pomoč namenja bolnišnici Stara Gora, skladno s 
potrebami in zmožnostmi pa v obliki storitev in promocijskih sredstev podpira tudi druga društva, zavode in fundacije, ki razvijajo 
prostovoljno pomoč sočloveku.

Skupina Hit ostaja, kljub izrazito omejenim možnostim, tesno povezana s kulturnim dogajanjem, predvsem v lokalnem okolju. Pri 
kulturnemu udejstvovanju je v letu 2011 matična družba pomagala Oktetu vrtnica in Goriškemu pihalnemu orkestru, v galeriji 
Paviljon v poslovnem centru Hit v Novi Gorici pa se je že 14. sezono nadaljeval cikel razstav likovnih del priznanih domačih in tujih 
avtorjev.

Družba Hit Alpinea je ob koncu leta 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, v sklopu katerega bo v prihodnjih treh 
letih implementirala izbrane ukrepe za olajšanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Ukrepi zajemajo 
izobraževanja, uvedbo bonusov za starše, izvedbo mnenjskih raziskav, komuniciranje z zaposlenimi in zunanjimi javnostmi, 
organizacijo dneva odprtih vrat za družinske člane, vrsto aktivnosti za varovanje zdravja zaposlenih, …
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Družbeno odgovorno delovanje skupine sega tudi na Hrvaško, v Črno goro ter Bosno in Hercegovino, kjer poslujejo tri Hitove 
odvisne družbe. S podporo športnim klubom, raznim društvom, inovativnim dogodkom, organizacijo humanitarnih prireditev in 
številnimi drugimi akcijami družbe gradijo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in povečujejo svoj družbeno odgovorni položaj.
Širši koncept družbene odgovornosti bo skupina Hit tudi v prihodnje premišljeno vključevala v vsakodnevne poslovne procese. Z 
odgovornim odnosom do okolja nenehno stremi k zmanjševanju negativnih vplivov na okolico ter k varovanju okolja. V načrtu sta 
namreč pomembni investiciji, ki bosta pripomogli k še učinkovitejši energetski rabi. V Hitovem največjem igralniško-zabaviščnem 
centru bo v začetku leta 2012 začel delovati sistem kogeneracije, površine streh poslovnega centra in stavbe tehničnih služb pa bodo 
v prihodnje služile pridobivanju solarne električne energije. Tudi v poslovno leto 2012, ki bo po napovedih eno najtežjih v obdobju 
sanacije, skupina Hit, v skladu s svojimi možnostmi, vstopa z zavezo k ohranjanju in aktivnemu udejanjanju praks družbene 
odgovornosti.
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6. REVIZORJEVO POROČILO
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7.1 Skupinski izkaz poslovnega izida za leti, končani 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010

2011 
(v EUR)

2010
(popravljeno)

(v EUR)

Čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 190.270.463 196.516.863

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 93.741

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.253.089 1.505.646

Prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 1.827.352 4.167.268

Kosmati donos iz poslovanja 193.350.904 202.283.518

Poslovni odhodki (190.267.866) (215.110.986)

Stroški blaga, materiala in storitev (68.608.577) (69.410.808)

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala (19.444.861) (20.336.252)

Stroški storitev (49.163.716) (49.074.556)

Stroški dela (65.447.547) (81.167.372)

Stroški plač (48.978.264) (56.732.324)

Stroški socialnih zavarovanj (8.818.409) (11.020.867)

�Stroški pokojninskih zavarovanj (5.489.797) (6.672.971)

�Stroški drugih socialnih zavarovanj (3.328.612) (4.347.896)

Drugi stroški dela (7.650.874) (13.414.181)

Odpisi vrednosti (28.469.035) (34.954.376)

Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

(28.247.843) (33.281.147)

Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih (221.192) (1.673.229)

Drugi poslovni odhodki (27.742.707) (29.578.430)

Poslovni izid iz poslovanja 3.083.038 (12.827.468)

Finančni prihodki 737.009 5.258.596

Finančni prihodki iz deležev 301.198 4.322.056

Prihodki na podlagi deležev v pridruženih družbah 3.397.207

Drugi finančni prihodki iz deležev 301.198 924.849

Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev 435.811 936.540

Finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev do pridruženih družb 51.941

Drugi finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev 435.811 884.599

Nadaljevanje na naslednji strani �
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 � Nadaljevanje iz prejšnje strani 

2010 
(v EUR)

2009 
(popravljeno)

(v EUR)

Finančni odhodki (9.204.573) (9.946.890)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (916.935) (2.649.393)

Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah pridruženih podjetij (201.345)

Drugi prevrednotovalni finančni odhodki (916.935) (2.448.048)

Finančni odhodki iz poslovnih in finančnih obveznosti (8.287.638) (7.297.497)

Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih družb

Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (8.176.685) (7.050.451)

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti (110.953) (247.046)

Drugi prihodki 770.176 587.155

Drugi odhodki (376.948) (462.783)

Poslovni izid pred davki (4.991.298) (17.391.390)

Davek iz dobička (248.133) (440.537)

Odloženi davki (438.849) 2.233.824

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (5.678.280) (15.598.103)

Čisti poslovni izid manjšinjskih lastnikov (1.129.193) (2.865.324)

Čisti poslovni izid večinskih lastnikov (4.549.087) (12.732.779)

7.2 Skupinski izkaz vseobsegajočega donosa za leti, končani 31. 12. 2011 in 
31. 12. 2010

2011 
(v EUR)

2010
(popravljeno)

(v EUR)

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (5.678.280) (15.598.103)

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (9.352.215) (4.600.375)

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 122.595

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (14.907.900) (20.198.478)

Celotni vseobsegajoči donos manjšinjskih lastnikov (1.033.123) (2.858.934)

Celotni vseobsegajoči donos večinskih lastnikov (13.874.777) (17.339.544)
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7.3 Skupinski bilanci stanja za leti, končani na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010

31. 12. 2011
(v EUR)

31. 12. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

1. 1. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

SREDSTVA 304.764.619 343.060.472 379.938.070

Dolgoročna sredstva 265.341.992 298.254.022 321.408.283

Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razm. 5.299.465 7.898.255 9.991.971

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 1.551.994

Dolgoročne premoženjske pravice 2.863.916 3.626.204 5.425.387

Uskupinjevalno dobro ime 1.560.114 3.013.156 3.013.156

Predujmi za neopredmetena sredstva 62.724 124.900

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 875.435 1.258.895 1.434

Opredmetena osnovna sredstva dela 225.510.227 243.045.243 259.765.236

Zemljišča in zgradbe 196.935.628 206.752.798 211.183.682

�Zemljišča 22.981.248 23.065.743 23.605.548

�Zgradbe 173.954.380 183.687.055 187.578.134

Druge naprave in oprema 26.981.552 34.398.447 39.254.151

Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 1.593.047 1.893.998 9.327.403

�Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 62.724 124.900

�Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 1.593.047 1.831.274 9.202.503

Naložbene nepremičnine 3.723.769 3.826.103 3.344.841

Dolgoročne finančne naložbe 17.088.278 29.162.895 36.196.386

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 16.216.377 28.991.934 35.374.654

Delnice in deleži v pridruženih družbah 369.981 2.377.620

Druge delnice in deleži 15.676.716 26.784.398 30.805.530

Druge dolgoročne finančne naložbe 539.661 1.837.555 2.191.504

Dolgoročna posojila 871.901 170.961 821.732

Dolgoročna posojila drugim 871.901 170.961 821.732

Dolgoročne poslovne terjatve 1.217.439 1.364.229 1.489.590

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.217.439 1.364.229 1.489.590

Odložene terjatve za davek 12.502.814 12.957.297 10.620.259

Kratkoročna sredstva 33.510.802 38.779.709 47.262.144

Sredstva skupine za prodajo 628.570 761.060

Zaloge 2.066.933 1.962.182 4.216.587

Material 1.911.652 1.701.105 2.505.172

Nadaljevanje na naslednji strani �

41Letno poročilo 2011
Skupina Hit



 � Nadaljevanje iz prejšnje strani 

31. 12. 2011
(v EUR)

31. 12. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

1. 1. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

Nedokončana proizvodnja 412.159

Proizvodi in trgovsko blago 155.273 246.941 1.241.046

Predujmi dani drugim 8 14.136 58.210

Kratkoročne finančne naložbe 2.791.425 8.973.666 14.206.775

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 2.144.350  7.280.886 12.168.116

Druge kratkoročne finančne naložbe 144.350 7.280.886 12.168.116

Kratkoročna posojila 647.075 1.692.780 2.038.659

Kratkoročna posojila pridruženim družbam 657.664 657.664

Kratkoročna posojila drugim 647.075 1.035.116 1.380.995

Kratkoročne poslovne terjatve 6.531.209 6.227.436 10.077.909

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.331.357 2.466.966 5.116.524

Kratkoročne terjatve do pridruženih družb 10.968 73.657 21.717

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.188.884 3.686.813 4.939.668

Denarna sredstva 21.492.665 20.855.365 18.760.873

Aktivne časovne razmejitve 5.911.825 6.026.741 11.267.643

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 304.764.619 343.060.472 379.938.070

Kapital 104.768.331 120.406.600 141.191.248

Vpoklicani kapital 28.328.468 28.328.468 28.328.468

Osnovni kapital 28.328.468 28.328.468 28.328.468

Kapitalske rezerve 29.618.361 29.618.361 29.618.361

Rezerve iz dobička 37.623.098 43.243.173 55.494.377

Zakonske rezerve 5.303.159 5.303.159 5.303.159

Druge rezerve iz dobička 32.319.939 37.940.014 50.191.218

Presežek iz prevrednotenja 1.350.927 10.669.647 15.276.412

Uskupinjevalni popravek kapitala 143.839 150.809 (257.357)

Preneseni čisti poslovni izid (655.209) 251.427

Kapital manjšinskih lastnikov 7.703.638 9.051.351 12.479.560

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 7.996.083 8.540.892 10.281.715

Rezervacije za odpravnine in podobne obveznosti 3.726.052 3.750.762 4.649.622

Druge rezervacije 400.000 400.000 2.500.000

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.870.031 4.390.130 3.132.093
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 � Nadaljevanje iz prejšnje strani 

31. 12. 2011
(v EUR)

31. 12. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

1. 1. 2010
(popravljeno)

(v EUR)

Dolgoročne obveznosti 82.793.174 129.608.624 131.925.751

Dolgoročne finančne obveznosti 82.237.263 126.488.248 128.468.257

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 69.639.503 113.172.674 112.656.804

Dolgoročne finančne obveznosti do drugih 12.597.760 13.315.574 15.811.453

Dolgoročne poslovne obveznosti 129.494 423.656 23

Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 129.494 423.656 23

Odložene obveznosti za davek 426.417 2.696.720 3.457.471

Kratkoročne obveznosti 103.682.907 77.238.811 91.061.912

Kratkoročne finančne obveznosti 78.236.646 50.155.838 57.151.730

Druge kratkoročne finančne obveznosti do pridruženih družb 1.896.283

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 76.905.386 49.012.200 53.792.634

Druge kratkoročne finančne obveznosti 949.452 818.204 1.180.715

Kratkoročne finančne obveznosti za obresti 381.808 325.434 282.098

Kratkoročne poslovne obveznosti 25.446.261 27.082.973 33.910.182

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 892.822 1.103.091 1.167.096

Kratkoročne poslovne obveznosti do prid. družb 15.857

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.274.199 11.921.559 18.359.403

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 13.279.240 14.058.323 14.367.826

Pasivne časovne razmejitve 5.524.124 7.265.545 5.477.444
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7.4 Skupinski izkaz denarnih tokov za leto, končano na dan 
1. 12. 2011 – različica II

Izkaz denarnih tokov (posredna metoda- različica II)

2011 
(v EUR)

2010
popravljeno 

(v EUR)

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida 27.908.225 24.064.430

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 191.241.908 202.284.535

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti

(162.704.895) (179.525.124)

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih (628.788) 1.305.019

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja (3.977.195) 1.578.577

Začetne manj končne poslovne terjatve (636.690) (256.095)

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.313.587 (549.291)

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 483.383 (2.922.719)

Začetne manj končne zaloge (177.627) 361.667

Končni manj začetni poslovni dolgovi (1.562.038) 7.383.825

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije (3.309.125) (1.527.970)

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek (88.685) (910.840)

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 23.931.030 25.643.007

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 9.153.851 20.991.258

Prejemki od dobljenih obresti 376.475 878.356

Prejemki od dobljenih deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 244.786 2.973.975

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 373.411

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.656.273 6.236.590

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 1.787.388 2.398.998

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 5.088.929 2.630.448

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 5.499.480
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 � Nadaljevanje iz prejšnje strani 

2011 
(v EUR)

2010
popravljeno 

(v EUR)

b) Izdatki pri naložbenju (11.948.546) (24.669.054)

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev (492.321) (2.592.068)

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (7.565.498) (11.307.244)

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb (101.714)

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb (3.890.727) (10.668.028)

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) (2.794.695) (3.677.796)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 159.698.093 169.566.079

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 18.930.121

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 14.218.239 42.265.972

b) Izdatki pri financiranju (34.699.851) (81.070.155)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje (7.188.480) (6.447.049)

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (20.121.638) (24.345.239)

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (6.435.331) (47.249.645)

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku (954.402) (3.028.222)

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) 21.492.665 39.619.581

D. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 21.492.665 39.619.581

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 654.723 20.855.365

Tečajne razlike pri prevedbi (17.423) 3.343

y) Začetno stanje denarnih sredstev 20.855.365 18.760.873
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