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1.1.	Predstavitev	Loterije	Slovenije

Osebna izkaznica

 Ime družbe: 
 Loterija Slovenije, d. d.

 Sedež:  
 Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana

 Dejavnost:  
 92.002 prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

 Matična številka: 
 5022053

 Davčna številka: 
 24224308

 Registracija:  
 Okrožno sodišče v Ljubljani, štev. vložka: 1/00841/00, dne 28. 9. 1989

 Osnovni kapital: 
 3.099.649,00 EUR

 Število delnic: 
 74.280

 Predsednik uprave: 
	 Tim Kocjan

 Član uprave: 
 Franci Križan 

 Predsednik nadzornega sveta: 
 Boris Šuštaršič

Dejavnost 
Primarna dejavnost Loterije Slovenije je prirejanje klasičnih iger na srečo.

Lastniška struktura 

Delničarji Število delnic Delež
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHO 29.712 40%
Kapitalska družba - KAD 18.570 25%
Slovenska odškodninska družba - SOD 11.142 15%
Fundacija za financiranje športnih organizacij - FŠO 7.428 10%
Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci 7.428 10%
Skupaj 74.280 100%

1.	Uvod
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1.2.	Ključni	poslovni	podatki

Kazalnik 2009 2010 2011 2012
Promet od iger na srečo v evrih 110.338.633 99.209.366 104.783.967 128.398.116
Čisti poslovni izid v evrih 6.108.070 5.699.757 4.722.559 5.131.031
Koncesijske dajatve v evrih 22.947.592 18.856.958 21.105.923 24.665.308
Bilančna vsota – 31. 12. v evrih 47.527.486 45.860.766 48.926.192 45.112.805
Kapital – 31. 12. v evrih 28.853.102 29.967.891 29.381.232 28.687.929
Dodana vrednost na zaposlenega v evrih 187.181 176.514 156.525 219.661
Število zaposlenih – 31. 12. 61 62 62 60

Loterija Slovenije trajno prireja klasične igre na srečo. Prirejanje klasičnih iger na srečo ureja Zakon o igrah 
na srečo (ZIS). Klasične igre na srečo lahko v Sloveniji prireja le delniška družba, ki ima sedež na območju 
Slovenije in pridobi koncesijo, ki jo podeli Vlada Republike Slovenije. Za dodeljeno koncesijo mora prire-
ditelj plačevati koncesijsko dajatev. Višino koncesijske dajatve določi Vlada Republike Slovenije. 

 
 

1.3.	Pomembni	dogodki	v	letu	2012

Rekordni dobitek v igrah na srečo v Sloveniji
Konec januarja smo izžrebali rekordni dobitek v igrah na srečo v Sloveniji: Sedmico, vredno 4.872.229 
evrov. Za rekordno vrednost dobitka je bilo potrebnih kar 31 zaporednih prenosov glavnega dobitka oz. 
nekaj dni manj kot štiri mesece.

Pričetek prirejanja nove mednarodne klasične igre na srečo Eurojackpot
23. marca je bilo v Helsinkih na Finskem prvo žrebanje igre Eurojackpot. Eurojackpot je nova mednarodna 
klasična igra na srečo, ki jo je skupaj razvilo 23 družb iz osmih evropskih držav. Poleg Slovenije v igri od sa-
mega začetka sodelujejo Finska, Danska, Nizozemska, Estonija in 16 nemških deželnih loterij, kasneje pa 
sta se pridružili še Italija in Španija. Igro odlikuje visok sklad za glavni dobitek Jackpot, ki je vedno vreden 
najmanj 10 milijonov evrov. Prenose žrebanj prenaša Pop TV.

Priprava dveh velikih oglaševalskih kampanj: Eurojackpot in 50 let Lota
V sodelovanju z agencijo Futura smo pripravili dve oglaševalski kampanji – Eurojackpot in 50 let Lota. 
Za Igri Eurojackpot in Loto smo na podlagi zaključkov projekta Vzpostavitev arhitekture in identitetnega 
sistema blagovnih znamk pripravili dve popolnoma ločeni kampanji.

40 let samostojnega delovanja Loterije Slovenije
V letu 2012 smo praznovali 40. obletnico samostojnega delovanja Loterije Slovenije. Leta 1972 je bil 
ustanovljen Loterijski zavod Slovenije, ki pomeni začetek samostojne poti Loterije Slovenije.
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Odprtje novih prodajnih mest v City parku v Ljubljani in centru Qlandia  
v Kamniku
V trgovskem centru City park v Ljubljani, kjer je naše največje prodajno mesto v primarni prodajni mreži, 
smo junija odprli še eno prodajno mesto. S tem smo razbremenili obstoječe prodajno mesto in kupcem 
zagotovili kvalitetnejšo prodajo. Maja pa smo novo prodajno mesto odprli tudi v novem nakupovalnem 
centru Qlandia v Kamniku.

Pričetek prenove igre 3x3 plus 6
Ker so rezultati raziskave pokazali, da je igra 3x3 plus 6 med igralci druga najbolj prepoznavna tržna 
znamka Loterije Slovenije, smo se odločili, da igro vsebinsko prenovimo in jo tako še bolj približamo 
igralcem. Pričetek prirejanja prenovljene igre je predviden v drugi polovici leta 2013. 

Zamenjava žrebalnih naprav in prehod na snemanje žrebanj na virtualni 
sceni
S Televizijo Slovenija smo maja pričeli snemati žrebanja naših iger Loto, 3x3 plus 6, Astro in Deteljica na 
virtualni sceni. Ob tem smo hkrati zamenjali tudi žrebalne naprave – stare bobne za žrebanja smo nado-
mestili z novimi. 

Otvoritev prizidka k Domu starejših občanov Horjul
Institucionalno varstvo starejših je ena izmed aktivnosti, ki ji v Loteriji Slovenije namenjamo veliko pozor-
nosti. Novembra smo tako odprli prizidek k Domu starejših občanov Horjul in s tem povečali kapacitete 
za dodatnih 53 postelj. 
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Poslovno leto 2012 je bilo za Loterijo Slovenije dinamično, zelo naporno, pa tudi zelo uspešno. Leto 2012 
je najbolj zaznamoval rekordni dobitek v igrah na srečo v Sloveniji: glavni dobitek v igri Loto, Sedmico, 
vredno nekaj manj kot 5 milijonov evrov, je 29. januarja prejel igralec, ki je listek vplačal v Mariboru. 

Iz naslova prirejanja klasičnih iger na srečo smo ustvarili promet v višini 128,4 milijone evrov, kar je 30 
odstotkov nad planom in 23 odstotkov več kot v letu 2011. Koncesijske dajatve smo realizirali v višini 24,7 
milijonov evrov, kar je 30 odstotkov nad planom in 17 odstotkov več kot v letu 2011. Čisti dobiček po 
plačilu vseh davkov znaša 5,1 milijon evrov. 

Z rezultati poslovanja v letu 2012 smo zadovoljni: dosegli smo 125,5 milijonov evrov poslovnih prihodkov 
od prodaje, 119 milijonov evrov poslovnih odhodkov in 6,1 milijon evrov poslovnega izida pred davkom. 

Marca smo pričeli uspešno prirejati prvo mednarodno klasično igro v Sloveniji Eurojackpot. Ocenjujemo, 
da smo glede na težke gospodarske razmere, v katerih se nahajamo, ob velikih prizadevanjih vseh zapo-
slenih poslovno leto 2012 zelo uspešno zaključili. Posledice gospodarske krize, ki je v veliki meri prizadela 
tudi naše kupce, smo občutili preko zmanjšanja povprečnih vplačil naših iger.

V letu 2012 smo uspešno nadaljevali z realizacijo strateških nalog iz Strateškega načrta Loterije Slovenije 
za obdobje 2011-2014.

Konec januarja smo izžrebali rekordni dobitek v igrah na srečo v Sloveniji Sedmico, vredno 4.872.229 
evrov. Za rekordno vrednost dobitka je bilo potrebnih kar 31 zaporednih prenosov glavnega dobitka oz. 
nekaj dni manj kot štiri mesece.

Marca smo pričeli prirejati prvo mednarodno klasično igro pri nas Eurojackpot. V manj kot enem letu smo 
z igro realizirali 12,4 milijone evrov prometa oziroma 9,7 odstotkov celotnega prometa. Z jasnim pozici-
oniranjem in identitetnim sistemom vseh tržnih znamk Loterije Slovenije smo igro Eurojackpot v očeh 
igralcev uspešno diferencirali od ostalih iger, pridobili pomemben delež novih igralcev ter z njo ustvarili 
dodaten promet. Prodajni rezultati igre v Sloveniji so izredno uspešni tudi v mednarodnem merilu: Loteri-
ja Slovenije je pri povprečnem vplačilu igre Eurojackpot na prebivalca med tremi najbolj uspešnimi drža-
vami, medtem ko je po velikosti populacije in višini BDP na prebivalca na repu lestvice sodelujočih držav. 

Sredi maja smo posodobili vizualno podobo vseh naših žrebanj na Televiziji Slovenija ter na virtualni sceni 
ustvarili krajše in bolj dinamične oddaje.

Izdali smo šestnajst novih serij klasičnih srečk, od tega tri serije Ekspres loterije, deset serij Izredne srečke 
in tri serije Kviz srečke. Nadaljevali smo s konceptom izdajanja manjših emisij in spremljanja aktualnih 
tematik in praznikov ter uvedli štiri nove načine odkrivanja dobitkov. Prodali smo več kot 6,3 milijone 
srečk, od tega največ Izrednih srečk. Odlične prodajne rezultate smo dosegli z Jubilejno srečko, ki smo jo 
po visoki ceni 5 evrov in v emisiji 250 tisoč srečk razprodali v rekordnem času.

Razvili smo 11 novih spletnih iger, tako je bilo konec leta igralcem na spletnem portalu www.eloterija.si 
na voljo 18 različnih iger. Igre se med seboj razlikujejo predvsem po načinu igranja in oblikovni podobi.

1.4.	Nagovor	predsednika	uprave
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V letu 2012 smo praznovali 50 let igre Loto in 40 let samostojnega delovanja Loterije Slovenije. Leta 1972 
je bil ustanovljen Loterijski zavod Slovenije, ki pomeni začetek samostojne poti Loterije Slovenije. Ob 50. 
obletnici igre Loto smo izdelali posebno oglaševalsko akcijo, v katero smo vključili televizijo, radio, tiskane 
medije, velike obcestne plakate in plakate na avtobusnih postajah ter splet. 

Oktobra smo uspešno opravili prvo presojo v letu 2011 pridobljenih dveh certifikatov s področja informa-
cijske varnosti: standarda ISO 27001:2005 in standarda WLA SCS:2006.

Institucionalno varstvo starejših je ena izmed aktivnosti, ki ji v Loteriji Slovenije namenjamo veliko pozor-
nost. Novembra smo tako odprli prizidek k Domu starejših občanov Horjul in s tem povečali kapacitete 
za dodatnih 53 postelj. 

Pozornost smo namenjali tudi družbeno odgovornemu prirejanju iger na srečo, ki preprečuje odvisnost 
prebivalstva od iger na srečo. Na spletni strani smo oblikovali posebno poglavje o družbeni odgovornosti 
s sprejetim kodeksom, standardi in drugimi vsebinami. V sodelovanju z ustanovo »Odsev se sliši« smo 
zagotovili ustrezno terapevtsko pomoč osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo z igrami na srečo. 

Dobri poslovni rezultati so tako v letu 2012 kot tudi v preteklih letih rezultat vlaganj v razvoj in za uspeh 
odločilne dobre ekipe sodelavcev. Pripadnost zaposlenih je ob dobrih delovnih pogojih, možnostih izo-
braževanja in dobrem poslovanju družbe zelo visoka. 

Napovedi gospodarskih gibanj za prihodnje obdobje so tako v svetovnem kot tudi v slovenskem merilu 
zelo pesimistične. Vse naše napore bomo zato usmerili v ohranjanje vrednosti družbe in trženjsko politi-
ko, s katero bomo prihodke družbe, koncesijske dajatve in dobiček ohranjali stabilne, kar je tudi ključna 
strateška usmeritev v prihodnjem obdobju. 

Tim Kocjan 
Predsednik uprave
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1.5.	Poročilo	nadzornega	sveta

Sestava nadzornega sveta
Nadzorni svet družbe Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju družba) je v letu 2012 v okviru zakonskih 
pooblastil celovito in tekoče spremljal delovanje družbe in preverjal delo njene uprave.

Nadzorni svet družbe je od 19. 1. 2012, ko so delničarji na XV. skupščini odpoklicali člana nadzornega 
sveta dr. Aleksa Lea Vesta in imenovali novega člana Lea Kremžarja, deloval v sestavi: Boris Šuštaršič, Aleš 
Kardelj, Bachtiar Djalil, Franc Košir, Leo Kremžar, Irena Linzner, Simona Fink, Bernarda Kotar, Marjan Srnel 
in David Valentinčič.

Način in obseg preverjanja vodenja družbe med letom
Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo izvrševal predvsem na sejah nadzornega sveta. V letu 2012 
se je sestal na štirih sejah. Obravnaval je poročila uprave o tekočem poslovanju in aktivnostih družbe, 
se seznanjal z vsemi bistvenimi dogodki, ki bi lahko ali so vplivali na poslovanje družbe, spremljal delo 
uprave in preverjal uresničevanje sprejetih sklepov. To je omogočilo ustrezno seznanjenost nadzornega 
sveta z doseženimi poslovnimi rezultati kot tudi uresničevanjem zastavljenih ciljev iz poslovnega načrta.

Na seji 14. 2. 2012 je nadzorni svet obravnaval oceno poslovanja za leto 2011 in oceno prometa in kon-
cesij za prva dva meseca leta 2012 ter poročilo o poteku priprav za začetek prirejanja mednarodne igre 
Eurojackpot.

Na seji 3. 4. 2012 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe v letu 2011 na podlagi revidiranih ra-
čunovodskih izkazov. V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupaj z upravo oblikoval 
bilančni dobiček za leto 2011 in pripravil predlog delitve bilančnega dobička za leto 2011. Nadzorni svet 
je obravnaval in preveril letno poročilo uprave družbe za leto 2011 z revizijskim poročilom, nanj ni imel 
pripomb in ga je v celoti potrdil. Nadzorni svet je sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta Loterije o prever-
janju letnega poročila družbe Loterija Slovenije, d. d. za leto 2011. Nadzorni svet se je seznanil s celotnim 
gradivom za XVI. skupščino družbe in z njim soglašal.

Konec avgusta 2012 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe za obdobje januar-junij 2012 in z 
oceno poslovanja za obdobje januar-september 2012. 

Na zadnji seji v letu 2012, ki je bila 11. 12., je nadzorni svet obravnaval in potrdil plan Loterije Slovenije za 
leto 2013 ter odobril izplačilo vmesnih dividend. Uprava je nadzorni svet seznanila, da bo Strateški načrt 
za obdobje 2011-2014 prilagodila spremenjenim gospodarskim razmeram in pripravila Strateški načrt za 
obdobje 2013-2016.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta
Nadzorni svet je vse leto natančno in celovito preverjal ter nadzoroval vodenje družbe. Uprava in nadzor-
ni svet sta na sejah dobro sodelovala, pred sejami so člani vedno pravočasno prejeli skrbno pripravljeno 
gradivo, tako da je bila članom omogočena temeljita priprava na seje. Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo 
poslovanje uspešno, saj so bili v letu 2012, kljub gospodarski krizi, doseženi ključni poslovni cilji v okviru 
strateških usmeritev družbe. Nadzorni svet izreka upravi in zaposlenim zahvalo za njihov prispevek in 
vloženi trud v preteklem letu.
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Preveritev in potrditev letnega poročila, stališče do revizijskega poročila 
ter predlog uporabe bilančnega dobička
Nadzorni svet je na 11. seji dne 23. 4. 2013 obravnaval letno poročilo družbe za leto 2012 s poročilom 
pooblaščene revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Vurnikova ulica 2 , Ljubljana, in ugotovil:
 da je letno poročilo sestavljeno v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, s statutom ter veljavni-

mi računovodskimi in poročevalskimi zahtevami, 
 da letno poročilo vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila 

gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem 
sprejemu in sprejemu predloga o delitvi bilančnega dobička, 

 da je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička s formalnega vidika in ugotovil, da je 
bilo razporejanje čistega dobička skladno z 230. členom ZGD-1, predlog za uporabo bilančnega do-
bička pa obsega podatke, predpisane v 4. odstavku 293. člena ZGD-1, 

 da letno poročilo vsebuje tudi poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov. Iz poročila revizor-
ja izhaja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj 
družbe na dan 31. 12. 2012 ter njen celotni vseobsegajoči donos in denarne tokove za tedaj končano 
leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pooblaščeni revizor je v poročilu podal pozitiv-
no mnenje brez pridržkov. 

Nadzorni svet v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 izjavlja, da na letno poročilo nima pripomb 
in ga potrjuje v celoti, tako, da je letno poročilo Loterije Slovenije, d. d. za leto 2012 potrjeno in sprejeto.

Nadzorni svet je v okviru preveritve letnega poročila obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička, ki 
ga skupščini delničarjev uprava in nadzorni svet predlagata v potrditev, in sicer:

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v 
skupni višini 10.599.806 EUR uporabi za:
 del bilančnega dobička v višini 1.559.880 EUR za izplačilo vmesnih dividend delničarjem,
 del bilančnega dobička v višini 3.342.600 EUR za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda znaša 45 

EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Divi-
dende se izplačajo delničarjem v roku 90 dni po sprejemu sklepa skupščine,

 del bilančnega dobička v višini 5.697.326 EUR ostane v prenesenem dobičku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in 
odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in jima podeli razrešnico.

Ljubljana, 23. 4. 2013

Boris Šuštaršič
Predsednik nadzornega sveta
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1.6.	Izjava	o	upravljanju	družbe

Upravljanje v Loteriji Slovenije deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delo-
vanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in uprava.

Skupščina 
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. V 
letu 2012 sta bili dve skupščini družbe. 

Na XV. skupščini, ki je potekala 19. januarja 2012, so delničarji sprejeli predlog sprememb in dopolnitev 
Statuta družbe ter odpoklicali člana nadzornega sveta dr. Aleksa Lea Vesta in imenovali novega člana 
nadzornega sveta Lea Kremžarja. 

XVI. skupščina družbe je bila 10. maja 2012, delničarji so se na njej seznanili z letnim poročilom družbe za 
leto 2011 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011 
ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in pravilih glede drugih pravic uprave. 
Delničarji so sprejeli predlog v zvezi z razporeditvijo bilančnega dobička za leto 2011, potrdili in odobrili 
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima podelili razrešnico ter imenovali revizijsko 
družbo za revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2012. 

Nadzorni svet
Na dan 31. 12. 2012 je bilo v nadzornem svetu deset članov:
 Boris Šuštaršič, predsednik nadzornega sveta 

Člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:

 Aleš Kardelj, namestnik predsednika

 Franc Košir

 Bachtiar Djalil

 Leo Kremžar

 Irena Linzner

Član nadzornega sveta – predstavnik Vlade Republike Slovenije:

 David Valentinčič

Člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev:

 Simona Fink

 Bernarda Kotar

 Marjan Srnel

Uprava
Upravo družbe sta na dan 31. 12. 2012 sestavljala dva člana:

 Tim Kocjan, predsednik uprave

 Franci Križan, član uprave
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2.	Poslovno	poročilo
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2.1.	Poslanstvo,	vizija,	vrednote	in	strateška	usmeritev

Poslanstvo
S prirejanjem klasičnih iger na srečo izpolnjujemo želje kupcev po igri in ustvarjamo sredstva za financi- 
ranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, na družbeno odgovoren način. S svojim delova-
njem ustvarjamo dodano vrednost za lastnike, državo in zaposlene.

Vizija
Biti najbolj prepoznaven, ugleden, uspešen in mednarodno povezan slovenski prireditelj klasičnih iger 
na srečo, s storitvami in ponudbo na ravni evropskih prirediteljev, ki pri svojem poslovanju uporabljajo 
najvišje varnostne standarde za zaščito poslovanja. 

Vrednote
 Razvoj: odprtost, ustvarjalnost in kakovost.
 Sodelovanje: znanje, timsko delo, samoiniciativnost in lojalnost.
 Varnost: verodostojnost, zanesljivost in odgovornost.

Temeljna strateška usmeritev 
Temeljna strateška usmeritev Loterije Slovenije v težkih gospodarskih razmerah je ohranjanje vrednosti 
družbe za lastnike in deležnike. 
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2.2.	Trženje

2.2.1.	Promet

V letu 2012 smo prirejali devet klasičnih iger na srečo:
 številčne loterije: Loto, Eurojackpot in Astro,
 igre s trenutno znanim dobitkom (srečke): Ekspres loterija, Izredna srečka, Kviz srečka in Hip igra – 

spletne igre ter
 tombole: 3x3 plus 6 in Deteljica.

Realizirali smo najvišji promet v zgodovini prirejanja iger na srečo v višini 128,4 milijone evrov. Prodajne 
rezultate iz leta 2011 smo presegli za 23 odstotkov, načrtovane prodajne cilje pa za 30 odstotkov.

Nadpovprečni promet je posledica:
 izjemnih dogodkov v mesecu januarju 2012, ko je vrednost sklada za Sedmico pri igri Loto po enain-

tridesetih zaporednih prenosih dosegla rekordno vrednost skoraj 5 milijonov evrov, ter
 uspešne uvedbe nove mednarodne igre Eurojackpot, ki je v prvem letu prirejanja po deležu prodaje 

že na drugem mestu med vsemi igrami. 

Tabela 1: Promet Loterije Slovenije v letu 2012 v evrih 

Igra Realizacija
 2011

Plan
2012

Realizacija
 2012

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1 2 3 4 5 6
Loto 92.334.474 86.200.000 103.498.085 112 120
Eurojackpot 12.389.044
Astro 632.980 500.000 515.334 81 103
Številčne loterije 92.967.454 86.700.000 116.402.463 125 134
Ekspres loterija 815.136 1.000.000 949.092 116 95
Izredna srečka 7.379.689 7.430.000 7.972.485 108 107
Kviz srečka 1.945.500 1.500.000 1.239.953 64 83
Hip igra - spletne igre 557.524 1.500.000 1.001.271 180 67
Igre s trenutno znanim dobitkom 10.697.849 11.430.000 11.162.801 104 98
3x3 plus 6 838.155 650.000 609.151 73 94
Deteljica 280.509 220.000 223.701 80 102
Tombole 1.118.664 870.000 832.852 74 96
SKUPAJ 104.783.967 99.000.000 128.398.116 123 130

Graf 1: Vrednostni promet iger na srečo v obdobju od 2008 do 2012 v milijonih evrov
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Graf 2: Deleži posameznih skupin iger na srečo v prometu 2012 v odstotkih

8,780,6

9,6

1,1

srečke
Loto

Eurojackpot
tombole in Astro

2.2.2.	Dobitki	
V letu 2012 smo našim kupcem izplačali skoraj 11 milijonov dobitkov v skupni vrednosti 68,8 milijonov 
evrov.

Skladno z Zakonom o davkih na dobitke pri klasičnih igrah na srečo so s 15 odstotno davčno stopnjo 
obdavčeni vsi dobitki, katerih vrednost presega 300 evrov. Davek prejme občina, kjer ima dobitnik stalno 
prebivališče. 

Tabela 2: Mega dobitniki Loterije Slovenije v letu 2012 (dobitki nad vrednostjo 100.000 evrov)

Vrednost dobitka v evrih Kraj 
Loto
Sedmica

4.872.229,44 Maribor
2.137.530,28 Ajdovščina
1.575.131,51 Kranj

882.142,00 Velenje
473.843,86 Prebold
416.803,04 Ljubljana
250.000,00 Ljubljana
250.000,00 Ormož
250.000,00 Brežice
250.000,00 Kranj
250.000,00 Idrija

7 plus
2.547.078,73 eloterija.si

701.513,46 Sežana
701.513,46 Maribor

Lotko 6
985.277,12 Braslovče
906.810,56 Moravske Toplice
646.483,68 Postojna
383.666,08 Cirkulane
301.442,40 Hrastnik
260.460,08 Zagorje ob Savi
260.460,08 Maribor
225.095,68 Šenčur
100.000,00 Metlika

Eurojackpot
Dobitek 5 

192.570,40 Ljutomer
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2.2.3.	Igre	na	srečo	

Loto 
Loto je najstarejša ter hkrati najbolj priljubljena in množična domača igra na srečo, ki igralce povezuje v 
največjo skupnost v Sloveniji. Igra z najdaljšo tradicijo, prirejamo jo od leta 1962, je v letu 2012 praznovala 
50 let. Ob jubileju smo tržno znamko Loto še okrepili in z močno tržno-komunikacijsko podporo po-
zornost od poudarjanja visokega dobitka preusmerili k nematerialnim vrednotam znamke - k skupnosti, 
pripadnosti, združevanju ter tradiciji v slovenskem okolju.

Igra Loto je bila v lanskem letu deležna manjših vsebinskih sprememb: povečali smo možnost predplačil 
na deset krogov, prenovili smo kombinacijski in sistemski vplačilni listek, oblikovno podobo listka pa smo 
posodobili in uskladili z identiteto tržne znamke.

Vrednost sklada za Sedmico pri igri Loto je konec januarja po enaintridesetih zaporednih prenosih doseg- 
la rekordno vrednost, skoraj 5 milijonov evrov, kar se je odrazilo v nadpovprečno visokem prometu. S 
prodajo igre Loto smo tako na letni ravni realizirali 103,5 milijonov evrov prometa, kar je 20 odstotkov več 
od načrtovanega in predstavlja 80,6 odstotni delež v strukturi celotnega prometa.

Graf 3: Promet igre Loto v obdobju od 2008 do 2012 v miljonih evrov
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Eurojackpot
Marca 2012 smo pričeli prirejati prvo mednarodno klasično igro na srečo pri nas, igro Eurojackpot. Prvo 
žrebanje je bilo 23. marca. Poleg Loterije Slovenije je v prvem letu v igri sodelovalo šestnajst prirediteljev 
iz Nemčije ter prireditelji iz Finske, Danske, Nizozemske, Estonije, Italije in Španije. 

V manj kot enem letu smo z igro realizirali 12,4 milijone evrov prometa oz. 9,6 odstotkov celotne realizaci-
je. Kot najmlajša igra, ki je še v fazi razvoja in rasti, je tako že zavzela drugi največji delež po prometu med 
vsemi igrami, takoj za igro Loto. Z jasnim pozicioniranjem in identitetnim sistemom vseh tržnih znamk 
Loterije Slovenije smo igro Eurojackpot v očeh igralcev uspešno diferencirali od ostalih iger, pridobili 
pomemben delež novih igralcev ter z njo ustvarili dodaten promet. Njena uvedba ni vplivala na upad 
prodaje obstoječih iger na srečo.

Prodajni rezultati igre v Sloveniji so izredno uspešni tudi v mednarodnem merilu: Loterija Slovenije je pri 
povprečnem vplačilu igre Eurojackpot na prebivalca med tremi najbolj uspešnimi državami, medtem ko 
je po velikosti populacije in višini BDP na prebivalca na repu lestvice sodelujočih držav. 

Igre s trenutno znanim dobitkom (srečke)
S prodajo vseh iger s trenutno znanim dobitkom smo v letu 2012 dosegli 11,2 milijona evrov prometa in 
tako realizirali 8,7 odstotkov vrednostnega prometa družbe. Prodajne rezultate leta 2011 smo presegli za 
4 odstotke, letni plan pa realizirali v višini 98 odstotkov.

Klasične srečke

Klasične srečke - Ekspres loterija, Izredna srečka in Kviz srečka se med seboj razlikujejo po načinu odkriva-
nja dobitkov, obliki in temi, po ceni, višini sklada za dobitke in višini glavnega dobitka. 



18

Letno poročilo 2012

V letu 2012 smo izdali šestnajst novih serij, od tega tri serije Ekspres loterije, deset serij Izredne srečke in tri 
serije Kviz srečke. Skladi za dobitke so znašali med 60 in 90 odstotkov emisijske vrednosti srečk. 

Nadaljevali smo s konceptom izdajanja manjših emisij, spremljanja aktualnih tematik in praznikov ter 
uvedli štiri nove načine odkrivanja dobitkov. Prodali smo več kot 6,3 milijone srečk, od tega največ Izre-
dnih srečk, pri katerih smo izplačali sedem glavnih dobitkov v višini 15 tisoč evrov. 

Odlične prodajne rezultate smo dosegli z Jubilejno srečko, ki smo jo po visoki ceni 5 evrov za posamezno 
srečko v emisiji 250.000 kosov razprodali v rekordnem času.

Vnaprej pripravljenih paketov srečk z izborom novih in starejših srečk smo po ceni 5 evrov prodali v višini 
65.000 kosov.

Spletne igre

V letu 2012 smo razvili 11 novih spletnih iger, tako je bilo konec leta igralcem na spletnem portalu www.
eloterija.si na voljo 18 različnih iger. Igre se med seboj razlikujejo predvsem po načinu igranja in oblikovni 
podobi. 

V letu 2012 smo s spletnimi igrami realizirali en milijon evrov prometa oziroma 18 odstotkov celotnega 
prometa na portalu www.eloterija.si. 

Graf 4: Promet iger s trenutno znanim dobitkom v obdobju od 2008 do 2012 v miljonih evrov
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Tombole
Igra Deteljica je klasična tombola, igra 3x3 plus 6 pa kombinacija tombole in številčne loterije. 

S prodajo tombol smo v letu 2012 realizirali 833 tisoč evrov prometa, kar pomeni 0,6 odstotkov vredno-
stne prodaje Loterije Slovenije. 

Pri igri 3x3 plus 6 smo izplačali štiri glavne dobitke 3x3 in en dobitek plus 6, najvišji med njimi je bil vreden 
33 tisoč evrov. Skupaj smo izplačali več kot 44 tisoč dobitkov v skupni vrednosti 272 tisoč evrov, povpre-
čen dobitek je bil vreden 6,9 evrov. 

Pri igri Deteljica smo izplačali en glavni dobitek, vreden nekaj več kot 44 tisoč evrov. Drugih vrst dobitkov 
smo izplačali skoraj 20 tisoč v skupni vrednosti 109 tisoč evrov. 

Astro
S prodajo igre Astro smo realizirali 515 tisoč evrov prometa, kar je 0,4 odstotke vrednostne prodaje Lote-
rije Slovenije in plan presegli za 3 odstotke. Izplačali smo skoraj 94 tisoč dobitkov v skupni vrednosti 175 
tisoč evrov, od tega 61 tisoč za glavni dobitek. Dobitek Srečna zvezda tudi v letu 2012 ni bil izžreban in je 
bil v zadnjem krogu leta 2012 vreden več kot 321 tisoč evrov.
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2.2.4.	Prodajne	poti	

Klasična prodajna mreža
Konec leta 2012 smo imeli v prodajni mreži 1.182 prodajnih mest. Od tega smo na 849 prodajnih mestih 
(72 odstotkov) prodajali celoten program iger, na 333 prodajnih mestih (28 odstotkov) pa le igre s tre-
nutno znanim dobitkom. Z enim prodajnim mestom, ki prodaja celotni program iger na srečo Loterije 
Slovenije, v povprečju pokrivamo 2.400 prebivalcev (primerjava s tujino: 2.700). 

Tabela 3: Število prodajnih mest v prodajni mreži

Prodajna mesta Število
Posredniki Loterije Slovenije  137 
Bencinski servisi Petrol 306
Prodajna mesta Pošte Slovenije 524
Trafike 3DVA 215
Skupaj 1.182

Primarna prodajna mreža
Primarno prodajno mrežo sestavlja 137 prodajnih mest, kjer predstavlja prodaja iger na srečo osnovno 
dejavnost. Gre za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo, s katerimi imamo sklen- 
jene pogodbe o posredovanju pri prodaji. To nam omogoča lažje sodelovanje na področju prodaje, izo-
braževanja, oglaševanja, odpiralnih časov in komuniciranja s kupci skladno z našo poslovno strategijo.

Primarno mrežo obiskuje veliko stalnih kupcev, zato je za nas še posebej pomembna. Ključna prednost 
prodajalcev v primarni mreži je strokovno poznavanje iger na srečo in osebni odnosi s kupci, kar se odraža 
tudi v nadpovprečnem prometu. Tako smo leta 2012 z 12 odstotki prodajnih mest v primarni prodajni 
mreži realizirali 67,4 milijone evrov ali 52,5 odstotkov celotnega prometa. 

Sekundarna prodajna mreža
Sekundarno prodajno mrežo sestavlja 1.045 prodajnih mest: 
 306 bencinskih servisov Petrol, ki prodajajo celoten program naših iger,
 524 prodajnih mest Pošte Slovenije, od tega jih 406 prodaja vse igre, 118 pa samo srečke, ter
 215 trafik 3DVA, ki prodajajo le srečke.

S sekundarno prodajno mrežo smo v letu 2012 realizirali 55,5 milijonov evrov ali 43,2 odstotka vredno-
stnega prometa. Prednost te prodajne mreže je v daljših odpiralnih časih, dostopnosti tudi v manjših 
krajih in priložnosti za impulzivno nakupovanje naših iger.

Spletna prodaja 
Marca 2010 smo začeli s prodajo iger na srečo prek spleta in tako še povečali dostopnost naših iger. V 
prvem letu smo preko te prodajne poti dosegli 2 odstotni delež v celotnem prometu družbe, v drugem 
letu 3,6 odstotkov, v letu 2012 pa že 4,3 odstotke.

Ocenjujemo, da je hitra rast deleža spletnega prometa predvsem posledica nadgradenj spletnega portala 
v tem obdobju - razširili smo nabor atraktivnih iger, poleg igre Loto in izrednih krogov Super Lota smo lani 
kupcem ponudili še novo igro Eurojackpot in uvedli 11 novih serij spletnih iger. Portal smo nadgradili tudi 
za mobilno igranje igre Loto.

Poleg vpliva na povečanje prodaje je spletna prodaja pomembna tudi z vidika nadaljnjega razvoja iger 
v povezavi z novimi tehnologijami in s tem nadaljnjim pridobivanjem novih, nekoliko mlajših kupcev.
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Graf 5: Promet spletne prodaje v obdobju od 2010 do 2012 v miljonih evrov
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2.2.5.	Kakovost	storitev
V klasični in še posebej v primarni prodajni mreži so osebni odnosi s kupci izjemnega pomena. Zato smo 
našo pozornost v največji meri posvečali izboljševanju kakovosti storitev prodajalcev, ki morajo biti h 
kupcu usmerjeni svetovalci in trden vezni člen med Loterijo Slovenije in kupci. Prodajni proces smo stan-
dardizirali z vsebinsko nadgradnjo Standardov prodaje.

Za izvajanje teh aktivnosti v praksi smo izvedli strokovna izobraževanja, v katera so bili vključeni vsi so-
delavci prodaje. Uvedli smo redne raziskave Skriti kupec, s pomočjo katerih spremljamo, kakšni so odnosi 
prodajalcev do naših kupcev, kako se izvajajo prodajni postopki v primerjavi z dogovorjenimi standardi 
ter ugotavljamo priložnosti za prihodnost. Z rezultati zadnje raziskave, ki smo jo izvedli konec leta 2012, 
smo izjemno zadovoljni, saj smo dosegli povprečen rezultat v višini 89 odstotkov zadovoljstva.

Na spletu je komuniciranje neosebno, razvoj dolgoročnih in pozitivnih odnosov s kupci pa prav tako 
pomemben. Kupce obveščamo o novostih, aktualnih igrah in skladih za glavne dobitke, seznanjamo jih z 
novostmi pri igranju prek spleta ipd. Povabili smo jih k igranju Super Lota in spletnih iger. Igralci se lahko 
naročijo na različna obvestila, ki jih dobivajo prek elektronske pošte ali SMS sporočil. Največ igralcev je 
naročenih na prejemanje rezultatov izžrebanih številk, na informacije o predvidenih skladih za glavne 
dobitke in na neuradne podatke o dobitkih. 

Vse dni v letu našim kupcem nudimo tudi pomoč in informacije po telefonu in elektronski pošti. V lan-
skem letu smo tako odgovorili na več kot 55.500 klicev in 3.800 elektronskih sporočil. Tudi te storitve s 
pomočjo raziskave Skriti kupec redno spremljamo. Z rezultatom - 93 odstotnim zadovoljstvom, ki smo ga 
dosegli konec leta 2012, smo izjemno zadovoljni.

2.2.6.	Tržno	komuniciranje
Spomladi smo komunikacijsko podprli uvedbo nove mednarodne igre Eurojackpot. Izdelali smo dva te-
levizijska oglasa s krajšimi različicami ter telop za komuniciranje višine sklada glavnega dobitka. Poleg 
televizije smo bili prisotni tudi na radijskih postajah in na spletu ter na osvetljenih panojih po Sloveniji. 
Izdelali smo vplačilni listek in table za označitev sklada za Jackpot ter nadgradili in oblikovno spremenili 
korporativno spletno stran www.loterija.si. Za izvedbo in predvajanje žrebanj igre ter komunikacijsko 
podporo smo se dogovorili z družbo Pro plus (Pop TV, Kanal A, spletna stran 24ur.com).

Ob 50. obletnici igre Loto smo izdelali drugo večjo oglaševalsko akcijo, v katero smo vključili televizijo, 
radio, tiskane medije, velike obcestne plakate in plakate na avtobusnih postajah ter splet. Polepili smo 
dva mestna avtobusa, ki bosta v kreativni podobi Lota vozila vse do sredine prihodnjega leta. 

Skozi vse leto smo igralce informirali o višini skladov za glavne dobitke Loto in o skladu za Jackpot, in sicer 
na nacionalni Televiziji Slovenija, na Pro plusu, radijskih postajah ter na spletnih straneh. 

Sredi maja smo posodobili vizualno podobo vseh naših žrebanj na Televiziji Slovenija ter na virtualni sceni 
ustvarili krajše in bolj dinamične oddaje.

Tri klasične srečke - Jubilejna, Križ kraž in Novoletnice smo komunicirali na televiziji, za vsako novo srečko 
smo izdelali plakat ter poskrbeli za vedno svežo oblikovno podobo paketkov srečk. Nove spletne igre smo 
oglaševali predvsem na spletu. 
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Vse leto smo bili prisotni na LCD ekranih Pošte Slovenije, ki je občasno izdelala tudi letake za srečke, Loto 
in Eurojackpot in jih nenaslovljene distribuirala v nabiralnike.

2.3.	Naložbe	in	razvoj	

V letu 2012 smo za naložbe namenili skupno 3,4 milijone evrov. Investicijska sredstva smo namenili za 
izgradnjo prizidka k Domu starejših občanov Horjul, za nakup računalniške opreme, za prodajno mrežo in 
za izvajanje tekočega poslovanja.

Za naložbe v informacijsko infrastrukturo smo namenili dobro petino investicijskih sredstev. V letu 2012 
smo nadaljevali z izpolnjevanjem zahtev standardov ISO 27001 in WLA. V skladu s tem smo preprečili 
dostope do nelegalnih in potencialno škodljivih vsebin na spletu. Za zagotovitev ustreznega nadzora 
nad dogodki v mrežni infrastrukturi smo vzpostavili sistem, ki te dogodke spremlja, povezuje in sproti 
analizira. Tako smo že v trenutku pojava obveščeni o morebitnem incidentu ali okvari. 

V preteklem letu smo spletnim igralcem ponudili več novih spletnih iger. Za vse igre smo pred njihovo 
objavo opravili tudi preskus s strani pooblaščene neodvisne ustanove.

Da bi lahko uspešno sledili sodobnim zahtevam prodaje iger, moramo zagotavljati visoko zmogljivost 
sistema, združeno z visoko razpoložljivostjo. V letu 2012 smo zato pričeli z uvajanjem virtualizacije stre-
žnikov, kar prinaša tudi boljši nadzor nad delovanjem in ekonomično izrabo računalniških zmogljivosti.

Za investicije v prodajno mrežo smo namenili 105 tisoč evrov. Novo prodajno mesto smo odprli v trgo-
vskih centrih City park v Ljubljani in Qlandia v Kamniku ter zamenjali oziroma prenovili opremo na dveh 
prodajnih mestih. Večje število prodajnih mest smo opremili z novimi TV ekrani in video nadzorom. 

V novembru smo uspešno zaključili investicijo v gradnjo prizidka k Domu starejših občanov Horjul, s či-
mer smo pridobili 53 dodatnih postelj. Vrednost investicije je znašala 2,4 milijone evrov in je bila s 70 
odstotnim deležem v strukturi investicijskih vlaganj v letu 2012 naša največja investicija.

2.4.	Upravljanje	s	tveganji	

Dinamično in nepredvidljivo poslovno okolje, ki ga je tudi v letu 2012 zelo zaznamovala gospodarska kri-
za, narekuje izpostavljenost Loterije Slovenije različnim vrstam tveganj. Zavedamo se, da lahko tveganja, 
ki jim je družba vsakodnevno izpostavljena, obvladujemo le z zelo dobrim poznavanjem in spremljanjem 
vseh možnih nevarnosti. 

Kot najpomembnejša tveganja, ki jih v družbi sistematično spremljamo, opredeljujemo:
 Poslovna tveganja

Poslovna tveganja so tveganja, povezana s sposobnostjo zagotavljanja kratkoročnega in dolgoročnega 
ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanja poslovnih procesov, ohranjanja vrednosti sredstev in 
obvladovanja poslovnih obveznosti, kadrovska tveganja in tveganja nevarnosti škode na premoženju.

 Finančna tveganja
Finančna tveganja so kreditna tveganja, valutna tveganja, obrestna tveganja in tveganje plačilne spo-
sobnosti. V Loteriji Slovenije je med finančnimi tveganji najpomembnejše obrestno tveganje, ostala 
finančna tveganja zaradi narave poslovanja niso tako pomembna. 

V letu 2012 smo večji del presežnih finančnih sredstev investirali v dolgoročne bančne depozite s 
fiksno obrestno mero. Hkrati smo z namenom zniževanja tveganj omejili višino investiranih sredstev 
v posamezno naložbo ter jih globalno razpršili tako po panogah kot po regijah. 

 Tveganja delovanja
Tveganja delovanja se nanašajo na zmanjšanje gospodarske koristi Loterije Slovenije, ki izvirajo iz 
možnosti neustreznega načrtovanja, izvajanja in nadziranja poslovnih procesov in aktivnosti.

Izpostavljenost tveganju delovanja se povečuje z naraščajočo kompleksnostjo poslovanja.

Za Loterijo Slovenije so najpomembnejša naslednja tveganja delovanja:
 tveganja delovanja informacijskega sistema, ki so vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in od-

zivnosti informacijskega sistema (programske in strojne opreme) ter
 informacijsko varnost, ki ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zaupanja javnosti v prirejanje 

iger na srečo.
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V letu 2011 smo s pridobitvijo certifikata ISO/IEC 27001:2005 in certifikata WLA SCS:2006 postavili sistem 
upravljanja in varovanja informacij (SUVI). Znotraj tega sistema smo postavili tudi novo metodologijo za 
celovito oceno tveganj in sistem upravljanja s tveganji. 

Skladno z vzpostavitvijo sistema neprestano izvajamo preverjanje tveganj na naslednjih področjih: 
 varnostna politika,
 organizacija informacijske varnosti, 
 varnost človeških virov, 
 fizična in okoljska varnost, 
 komunikacijsko in operacijsko upravljanje, 
 kontrola dostopa, 
 pridobitev informacijskega sistema, 
 razvoj in vzdrževanje, 
 informacijska varnost obvladovanja incidentov in 
 upravljanje neprekinjenega poslovanja. 

 
 

2.5.	Analiza	uspešnosti	poslovanja

2.5.1.	Prihodki	in	odhodki

Tabela 4: Prihodki in odhodki Loterije Slovenije v letu 2012 v evrih

Opis Leto 2011 Plan 2012 Leto 2012 Indeks 4/2 Indeks 4/3
1 2 3 4 5 6

1. Čisti prihodki od prodaje 102.458.570 96.819.260 125.518.063 123 130
2. Prihodki od najemnin in drugi prihodki 1.572.054 1.482.000 1.689.717 107 114
3. Poslovni prihodki 104.030.624 98.301.260 127.207.780 122 129
4. Poslovni odhodki 99.416.457 93.996.000 119.034.109 120 127
 I. Stroški materiala 753.307 740.500 842.658 112 114
 II. Stroški storitev 93.763.511 88.388.400 112.275.765 120 127
 - Sklad za dobitke 58.276.174 55.385.100 70.796.968 121 128
 - Koncesijska dajatev 21.105.925 18.910.080 24.665.308 117 130
 - Drugo 14.381.412 14.093.220 16.813.489 117 119
 III. Stroški dela 3.273.419 3.265.000 3.296.911 101 101
 IV. Odpisi vrednosti 1.467.910 1.476.500 1.511.408 103 102
 V. Drugi stroški in rezervacije 158.310 125.600 1.107.367 699 882
5. Poslovni izid iz poslovanja 4.614.167 4.305.260 8.173.671 177 190
6. Finančni prihodki 1.441.413 1.000.000 1.485.038 103 149
7. Finančni odhodki 139.331 85.000 3.553.126
8. Drugi prihodki 49.517 38.885 79
9. Drugi odhodki 23.547 2.918 12
10. Poslovni izid pred davkom 5.942.219 5.220.260 6.141.550 103 118
11. Davek iz dobička 1.219.660 1.044.060 1.010.519 83 97
12. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.722.559 4.176.200 5.131.031 109 123
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Poslovni prihodki
Poslovne prihodke delimo na čiste prihodke od prodaje iger na srečo, prihodke od najemnin in druge 
prihodke. Prihodki od iger na srečo so enaki skupnemu prometu posameznih iger, zmanjšanemu za ob-
veznost davka od iger na srečo. 

Čisti prihodki od prodaje iger na srečo so bili doseženi v višini 125,5 milijonov evrov in presegajo planira-
ne za 30 odstotkov, v primerjavi z letom 2011 so višji za 23 odstotkov. 

Prihodki od najemnin od oddajanja nepremičnin in opreme na podlagi najemnih pogodb presegajo plan 
za 14 odstotkov, realizacijo leta 2011 pa za 7 odstotkov.

V strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo čisti prihodki od prodaje iger 98,7 odstotni delež. V struk-
turi teh prihodkov predstavljajo prihodki od igre Loto največji, 80,6 odstotni delež, na drugem mestu so 
prihodki iz naslova igre Eurojackpot z 9,6 odstotnim deležem, sledijo srečke z 8,7 odstotnim deležem; 
tombole in Astro zavzemajo v strukturi prihodkov 1,1 odstotni delež. 

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki so bili v letu 2012 doseženi v višini 119 milijonov evrov. Planirane so presegli za 27, do-
sežene v letu 2011 pa za 20 odstotkov. Rast poslovnih odhodkov je bila nižja od rasti prihodkov.

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo največji delež stroški storitev, ki so v primerjavi s planom 
višji za 27 odstotkov, realizacijo leta 2011 pa presegajo za 20 odstotkov kot posledica pretežnega dela 
variabilnih stroškov, ki so neposredno odvisni od rasti prometa. 60 odstotni delež poslovnih odhodkov 
predstavlja sklad za dobitke, koncesijske dajatve zavzemajo 21 odstotni delež in provizije 8 odstotni de-
lež. Sledijo pogodbene obveznosti do Televizije Slovenija za prenos žrebanj številčnih loterij in tombol. 

Stroški dela so odstotek nad planom in realizacijo leta 2011. 

Drugi stroški so bili realizirani v višini 1,1 milijon evrov kot posledica oblikovanja dodatnih rezervacij za 
upokojitve v višini 185 tisoč evrov in oblikovanja rezervacij za zagotavljanje garantiranih skladov pri igri 
Super Loto v višini 800 tisoč evrov. 

Finančni prihodki in odhodki 
Finančni prihodki so z 1,5 milijoni evrov presegli plan za 49 odstotkov, v primerjavi z letom poprej so bili 
višji za 3 odstotke kot posledica ustvarjanja pozitivnih razlik med nakupno in prodajno ceno dolžniških 
finančnih naložb in višjega deleža naložb v bančne depozite.

Finančni odhodki so bili realizirani v višini 3,5 milijonov evrov zaradi slabitev finančnih naložb v bančne 
delnice in obveznice brez dospetja.

Poslovni izid pred davkom
Poslovni izid pred davkom je bil realiziran v višini 6,1 milijon evrov, s čemer presega plan za 18 odstotkov, 
realizacijo leta 2011 pa za 3 odstotke. 

Davek iz dobička je znašal en milijon evrov, od tega odmerjeni davek 1,46 milijonov evrov in odloženi 
davki 450 tisoč evrov.

Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil realiziran v višini 5,1 milijon evrov in je presegel planirane-
ga za 23 odstotkov. V primerjavi z letom 2011 je bil višji za 9 odstotkov.

Plačani davki, dajatve in dividende v letu 2012
V letu 2012 je Loterija Slovenije za davke, dajatve in dividende namenila skupno 38,4 milijone evrov. Vi-
šina plačanih koncesijskih dajatev je znašala 26,3 milijone evrov, davek od dobitkov je bil plačan v višini 
3,8 milijonov evrov, davek od iger na srečo 3 milijone evrov, izplačila dividend lastnikom so znašala 4,3 
milijone evrov in davek od dobička en milijon evrov.
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Graf 6: Plačani davki, dajatve in dividende v letu 2012 v miljonih evrov 
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2.5.2.	Bilanca	stanja
Tabela 5: Sredstva na dan 31. 12. 2012 v evrih

2011 Delež v % 2012 Delež v % Indeks 4/2
1 2 3 4 5 6

Dolgoročna sredstva 34.418.290 70,3 30.976.583 68,7 90
Neopredmetena sredstva 763.005 1,6 755.843 1,7 99
Nepremičnine in oprema 13.574.690 27,7 15.372.335 34,1 113
Finančne naložbe 19.760.265 40,4 14.094.655 31,2 71
Ostalo 320.330 0,7 753.750 1,7 235
Kratkoročna sredstva 14.507.902 29,7 14.136.222 31,3 97
Finančne naložbe 1.794.213 3,7 6.580.000 14,6 367
Terjatve do kupcev in ostale terjatve 1.862.312 3,8 1.583.253 3,5 85
Denarna sredstva 10.302.821 21,1 5.458.047 12,1 53
Ostalo 548.556 1,1 514.922 1,1 94
Sredstva skupaj 48.926.192 100,0 45.112.805 100,0 92

Sredstva družbe Loterija Slovenije so 31. 12. 2012 znašala 45.113 tisoč evrov in so se v primerjavi s stanjem 
na dan 31. 12. 2011 zmanjšala za 8 odstotkov. V strukturi sredstev predstavljajo dolgoročna sredstva 69 
odstotkov in kratkoročna sredstva 31 odstotkov. V letu 2011 je bil delež dolgoročnih sredstev 70 odstot-
kov in kratkoročnih 30 odstotkov.

Tabela 6: Kapital in obveznosti na dan 31. 12. 2012 v evrih

2011 Delež v % 2012 Delež v % Indeks 4/2
1 2 3 4 5 6

Kapital 29.381.232 60,1 28.687.929 63,6 98
Dolgoročne obveznosti 3.317.259 6,8 3.840.999 8,5 116
Kratkoročne obveznosti 16.227.701 33,1 12.583.877 27,9 78
Skupaj kapital in obveznosti 48.926.192 100,0 45.112.805 100,0 92

V strukturi virov sredstev predstavlja kapital 64 odstotkov in se je zmanjšal za 2 odstotka. Dolgoročne ob-
veznosti so se povečale zaradi oblikovanja rezervacij. Razmerje med lastniškim kapitalom in obveznostmi 
kaže na konzervativno kapitalsko sestavo in zagotavlja visoko raven dolgoročne plačilne sposobnosti. 
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2.5.3.	Kazalniki	poslovanja
Tabela 7: Kazalniki poslovanja

Kazalnik 2011 2012 Indeks 3/2
1 2 3 4

ROE – čista donosnost kapitala v odstotkih 15,9 17,7 111
ROA – čista donosnost sredstev v odstotkih 10,0 10,9 109
EBIT – poslovni izid iz poslovanja v evrih 4.614.167 8.173.668 177
ROS – čista donosnost prodaje v odstotkih 4,6 4,0 87
Koeficient celotne gospodarnosti 1,05 1,05 100
Produktivnost dela v evrih 1.740.515 2.152.416 124
Dodana vrednost na zaposlenega v evrih 156.525 219.661 140

2.6.	Družbeno	odgovorno	prirejanje	iger	na	srečo

Poslanstvo Loterije Slovenije je izpolnjevanje želja naših kupcev in zbiranje sredstev za financiranje inva-
lidskih, humanitarnih in športnih dejavnosti, na družbeno odgovoren način. Igre na srečo prirejamo od-
govorno, zanesljivo in se zavedamo strateških prednosti družbeno odgovornega podjetja - zavezanost k 
politiki družbene odgovornosti je zato sestavni del vsakega poslovnega procesa in razvoja poslovne etike. 

S prirejanjem iger na srečo na družbeno odgovoren način sledimo vzpostavljanju ravnovesja med priča-
kovanji in željami naših igralcev na eni strani ter med preprečevanjem zasvojenosti z igrami na srečo ter 
uveljavljanjem zaščite ranljivih skupin na drugi strani.

Strategija družbene odgovornosti je sestavni del strategije poslovanja Loterije Slovenije. V skladu s strate-
gijo so sprejeti kodeks družbene odgovornosti, standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo 
ter kodeks tržnega komuniciranja. 

Smo podpisniki evropskih standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo in imamo certifikat 
odgovornega prirejanja iger na srečo, ki smo ga prejeli s strani neodvisne komisije Svetovnega loterijske-
ga združenja.

2.6.1.	Sredstva	iz	naslova	koncesijskih	dajatev
Koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo podeljuje Vlada republike Slovenije, koncesijsko po-
godbo s prirediteljem pa sklene minister, pristojen za finance. Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj 
plačevati koncesijsko dajatev. Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve je vrednost 
vplačil, doseženih s prodajo iger, zmanjšana za izplačane dobitke.

Koncesijsko dajatev od prirejanja klasičnih iger na srečo v celoti prejmeta Fundacija za financiranje in-
validskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) in Fundacija za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Delitev koncesijske dajatve med FIHO in FŠO je odvisna od vrste 
klasične igre na srečo, znesek pa od uspešnosti prirejanja posamezne igre.

V letu 2012 smo za obe fundaciji skupaj ustvarili 24,7 milijonov evrov koncesijskih dajatev. Planirane smo 
presegli za 30 odstotkov, dosežene v letu 2011 pa za 17 odstotkov. Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij je prejela 19,7 milijonov evrov koncesijskih dajatev, Fundacija za financiranje 
športnih organizacij pa 5 milijonov evrov koncesijskih dajatev. 

K doseženi višini koncesijskih dajatev je v največji meri prispevala igra Loto z 20,7 milijoni evrov oziroma 84 od-
stotnim deležem, na drugem mestu pa je igra Eurojackpot z 2,8 milijoni evrov oziroma 11 odstotnim deležem. 

2.6.2.	Odgovornost	do	zaposlenih	
Zaposlenim nudimo delovno okolje, v katerem lahko uresničijo svoje ambicije in se uveljavijo na strokov-
nem področju. Sposobni, inovativni, fleksibilni in motivirani sodelavci so odločilni za napredek družbe in 
ohranjanje konkurenčne prednosti.



26

Letno poročilo 2012



27

Letno poročilo 2012

Ključni podatki v 2012

Število zaposlenih 60
Delež zaposlenih žensk 53%
Delež zaposlenih z najmanj višješolsko izobrazbo 55%

Poslovna uspešnost družbe temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Vlagamo v razvoj strokovnega in vod-
stvenega kadra in zaposlenim nudimo številne možnosti za njihov razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Stopnja izobrazbe 2010 2011 2012
II. stopnja izobrazbe 1 1 1
Poklicna izobrazba 4 4 4
Srednješolska izobrazba 25 24 22
Višješolska izobrazba 11 11 11
Visoka strokovna / univerzitetna izobrazba 17 18 18
Magisterij znanosti 4 4 4
Skupaj 62 62 60

Zavedamo se, da ima varno in urejeno delovno okolje močan vpliv na produktivnost zaposlenih in da je 
zdravje vrednota, ki je ključnega pomena za uspešno opravljanje aktivnosti zaposlenih. V letu 2012 smo 
na zdravstvene preglede napotili 24 delavcev. Zaposleni so vključeni tudi v program usposabljanja var-
stva pri delu in požarno varnost.

Športno kulturno društvo Deteljica, ki je dejavno na športnem in kulturnem področju, uspešno spodbuja 
aktivnosti zaposlenih, ki pripomorejo k ohranjanju in krepitvi psihofizičnih sposobnosti zaposlenih.

Loterija Slovenije sodi v krog tistih slovenskih delodajalcev, ki se zavedajo pomembnosti varne starosti 
zaposlenih, zato vsem zaposlenim vplačuje polno premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer 
v višini 5,84 odstotkov bruto plače zaposlenega.

Zaposleni so redno obveščeni o poslovanju družbe, o pomembnih dogodkih v družbi in o načrtih v pri-
hodnje. Loterija Slovenije si prizadeva ohranjati korektne odnose v kolektivu in zagotavljati kakovostne 
pogoje dela.

S podporo dejavnosti Društva upokojencev Loterije Slovenije izkazujemo tudi skrb za tretje življenjsko 
obdobje bivših zaposlenih.

2.6.3.	Delovanje	sindikata	in	sveta	delavcev
V sindikat Loterije Slovenije je vključena približno polovica zaposlenih. Pri pomembnejših odločitvah 
družbe sindikat sodeluje s svetom delavcev in upravo.

Svet delavcev šteje pet članov in preko njega vsi zaposleni uresničujejo pravico do sodelovanja pri upra-
vljanju družbe. Člani sveta delavcev se zavedajo svojih obveznosti in odgovornosti ter sodelavce sezna-
njajo z aktualnimi dogajanji v družbi.

2.6.4.	Interno	komuniciranje	
Interno komuniciranje je del poslovne strategije Loterije Slovenije. Močno vpliva na vrednost podjetja, saj 
so v globalnem poslovnem okolju ključ za uspeh prav zaposleni. 

Učinkovito interno komuniciranje omogoča vsem zaposlenim dobro razumevanje ciljev podjetja, kar po-
sredno vpliva na večjo podporo poslanstvu in viziji Loterije Slovenije. To zaposlene usmerja tako k dobrim 
poslovnim rezultatom kot tudi k pripravljenosti, da dobre informacije o Loteriji Slovenije posredujejo 
prijateljem, znancem in poslovnim partnerjem. Zadovoljni zaposleni so najboljši ambasadorji dobrega 
imena Loterije Slovenije, kar posredno vpliva tudi na ugled podjetja.

V Loteriji Slovenije vse zaposlene vključujemo v fazo oblikovanja ciljev, skrbimo za njihovo zaupanje, 
zbiramo povratne informacije ter spremljamo učinke komuniciranja.

Pomembne in zanimive informacije zaposlenim posredujemo osebno in z elektronsko pošto, preko intra-
neta in okrožnic ter oglasne deske, na raznih sestankih in družabnih (neformalnih) srečanjih.
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2.6.5.	Komuniciranje	z	mediji
Z mediji imamo odprt in profesionalen odnos. Sledimo načelom hitrega odziva, organiziranosti in učinko-
vitosti, proaktivnemu in reaktivnemu medijskemu komuniciranju ter odkritemu komuniciranju. 

Medijem posredujemo različne informacije:
 o tekočem poslovanju družbe, 
 o strateških dolgoročnih ciljih, 
 o daljših prenosih skladov za glavne dobitke, 
 o tekočih aktivnostih družbe, 
 o novostih v naši ponudbi. 

Odgovarjamo na novinarska vprašanja, pripravljamo oglasne članke, dajemo izjave. Naš cilj so odlični, 
pravočasni in kakovostni odnosi z mediji.

Za vzpostavitev in ohranjanje učinkovitih dvosmernih odnosov ter za sistematično, strokovno načrtovano 
in koordinirano komuniciranje Loterije Slovenije z mediji skrbi svetovalka uprave za odnose z javnostmi. 
Na ta način gradimo ugled kredibilnega vira informacij in se izogibamo morebitnim nekonsistentnostim 
v odnosu do medijev. 

2.6.6.	Podpiramo	kulturno,	športno	in	humanitarno	dejavnost
Zavedamo se, da ima velik vpliv na naše poslovanje razumevanje in podpora okolja, v katerem delujemo. 
S sponzorstvi in donacijami gradimo in razvijamo medčloveške odnose ter krepimo dejavnosti lokalnega 
in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja. Podpiramo humanitarne, kulturne, 
zdravstvene, izobraževalne in športne projekte ter ustanove, ki pomembno prispevajo k razvoju določe-
nega področja. Za donacije smo v letu 2012 namenili skupno 72 tisoč evrov, za sponzorstva pa 109 tisoč 
evrov. 

2.6.7.	Galerija	Loterije	Slovenije
V Loteriji Slovenije cenimo umetnost - Galerija Loterije Slovenije deluje že 26 let.

Verjamemo v moč kulturnega povezovanja in sožitja, ki temelji na kulturni različnosti. Zato smo naklo-
njeni gostovanju umetnikov in umetniškim predstavitvam, predvsem tistim, ki sami težje najdejo pot v 
javnost: naklonjeni smo umetnikom iz vrst invalidov, iz anonimnosti želimo pomagati tistim, ki poznajo 
likovni izraz in ga na znajo na svojstven način predstaviti širši javnosti.

V letu 2012 je bilo skupaj postavljenih 11 razstav. Razstavljali so slikarji, kiparji, oblikovalka tekstilnih 
objektov, keramičarka in fotograf. Skupno je razstavljalo 11 avtorjev.

Od ustanovitve Galerije Loterije Slovenije leta 1996 do danes se je v galeriji predstavilo 356 avtorjev, po-
stavili smo 180 razstav, ki si jih je skupaj ogledalo 61.755 obiskovalcev.

2.6.8.	Odgovornost	do	naravnega	okolja	
Loterija Slovenije na področju okoljske odgovornosti izvaja naslednje dejavnosti in ukrepe:
 ločeno zbiranje vseh odpadkov (organski odpadki, steklo, embalaža, posebni smetnjak za tonerje, 

odvoz odpadnih baterij),
 odvoz odsluženih računalnikov v zbirni center za odpadno elektronsko opremo,
 nastavitev tiskalnikov na obojestransko tiskanje,
 magnetne pasice namesto tiskanih pasic na prodajnih mestih,
 pri nabavi sredstev se upošteva tudi ekološki vidik,
 zbiranje papirja v dobrodelne namene. 

Ob koncu leta 2011 smo zaključili projekt izgradnje sončne elektrarne, ki deluje na strehi poslovne stavbe 
Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici v Ljubljani, kar je bil najpomembnejši projekt v smislu ekološkega 
ravnanja.
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2.7.	Pomembni	dogodki	po	zaključku	leta	2012

Priprava Strateškega načrta Loterije Slovenije za obdobje 2013 - 2016
Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in pesimističnih napovedi smo se odločili, da noveliramo 
obstoječi strateški načrt Loterije Slovenije. V noveliranem strateškem načrtu smo skušali upoštevati vse 
ocene in parametre gospodarske krize, ki bodo neposredno vplivali na poslovanje Loterije Slovenije v 
prihodnjih letih. 

Izplačilo vmesnih dividend
Rezultati poslovanja Loterije Slovenije so omogočili izplačilo vmesnih dividend v višini 21 evrov bruto na 
delnico.

Pričetek širitve prodajnih mest na kioske Dela prodaje
Konec leta smo pričeli projekt širitve naših prodajnih mest na kioske Dela prodaje pred trgovskimi centri 
Lidl po Sloveniji. Širitev na 15 novih prodajnih mest je predvidena za prvo četrtletje 2013.

Priznanje informacijske pooblaščenke Republike Slovenije
Loterija Slovenije je prejela priznanje informacijske pooblaščenke za pridobitev certifikata po standardu 
za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005. Prejeto priznanje in uveljavitev standarda ISO 27001 
sta dodatni spodbudi pri zagotavljanju visokega nivoja varnosti dokumentov in podatkov uporabnikov 
naših storitev.

Novosti pri igri Eurojackpot
Februarja 2013 se je osmim državam, ki prirejajo mednarodno igro Eurojackpot, pridružilo še šest držav. 
Tako bo igro Eurojackpot odslej možno igrati v Sloveniji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Estoniji, na Danskem, 
Finskem, Nizozemskem, Hrvaškem, v Litvi, Latviji, Islandiji, na Norveškem in na Švedskem. Poleg vstopa 
novih držav je prenehal veljati 15. člen pravil igre, ki je določal, da se je sklad za glavni dobitek v 13. zapo-
rednem žrebanju, ko Jackpot ni bil vplačan, prenesel v prvi nižji dobitek. Sklad za dobitek bo sedaj lahko 
naraščal vse do 90 milijonov evrov.

Uvedba e-arhiva
Pričeli smo z uvajanjem projekta e-arhiv, ki nam bo omogočal zajem in hrambo vseh pomembnih klasifi-
ciranih dokumentov v digitalni obliki, skladno z zakonskimi zahtevami.

Novosti na področju zakonodaje
V pripravi sta dva zakona: Zakon o igrah na srečo in Zakon o davku od srečk. Skupaj s Športno loterijo 
aktivno sodelujemo s predlagateljem obeh zakonov, ministrstvom za finance. 



30

Letno poročilo 2012

2.	8.	Načrti	in	napovedi	 	

Napovedi gospodarskih gibanj za leto 2013 niso optimistične. Napovedi kažejo, da bo življenje naših kup-
cev v prihodnjem obdobju še težje. Njihovo sodelovanje v igrah na srečo bo zato še bolj racionalno in pri-
čakujemo, da se bo zmanjšalo. Da bi jih zadržali, bodo izjemnega pomena predvsem pestra ponudba, do-
stopnost, ustrezna cenovna politika, visoka kakovost storitev, tržno komuniciranje in informiranje kupcev.

Za realizacijo postavljenega Plana Loterije Slovenije za leto 2013 smo si zadali mnogo nalog: 
 S celostnim upravljanjem obstoječih iger - s poudarkom na igrah Loto, Super Loto in klasične srečke 

- in izboljševanjem kakovosti storitev v primarni prodajni mreži ohraniti obstoječe, predvsem redne 
igralce.

 Pridobiti nove igralce, predvsem nekoliko mlajše (25-35 let) in kupce z večjo kupno močjo - s pou-
darkom na igrah Eurojackpot, spletne igre ter prodajo prek spleta, mobilnih aplikacij in Petrolove 
prodajne mreže.

 Povečati število registriranih spletnih igralcev in s tem povečati delež prometa preko spleta.
 Prenoviti igro 3x3 in tako ustaviti trend upadanja igre.
 V letu 2013 bomo nadaljevali z optimiziranjem in upravljanjem poslovnih procesov. S tem želimo 

doseči večjo preglednost, razmejiti pristojnosti in odgovornosti ter doseči večjo učinkovitost poslo-
vanja.

 Z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo bomo še naprej sledili vzpostavljanju ravnovesja 
med pričakovanji in željami kupcev ter preprečevanjem zasvojenosti z igrami na srečo.

Na razvojnem področju sledimo Strateškemu načrtu Loterije Slovenije za obdobje 2013 – 2016, ki ga je 
nadzorni svet potrdil v mesecu februarju 2013. Ključna strateška usmeritev v težkih gospodarskih razme-
rah bo še naprej ohranjanje vrednosti družbe za lastnike in deležnike.

Za doseganje zastavljenih ciljev bomo aktivnosti usmerili v trženjsko politiko, ki jo bodo podpirali vsi 
zaposleni in se bo odražala skozi:
1. Ohranjanje zaupanja in zvestobe rednih igralcev:
  celostno upravljanje in nadgrajevanje naših najmočnejših iger,
  dopolnjevanje ponudbe z novimi igrami z visoko dodano vrednostjo (znanje, tehnologija),
  krepitev kakovosti storitev v klasični, predvsem primarni prodajni mreži,
  krepitev sistematičnih odnosov s spletnimi kupci.
2.  Nadaljnje pridobivanje novih skupin kupcev, predvsem mlajših v starosti od 25 do35 let in tistih  

z večjo kupno močjo: 
  krepitev naših najbolj perspektivnih iger,
  dopolnjevanje ponudbe z novimi igrami z visoko dodano vrednostjo (znanje, tehnologija),
  krepitev kakovosti storitev v sekundarni prodajni mreži,
  približevanje dostopnosti prodajnih mest kupcem, ki nakupujejo v diskontih,
  krepitev elektronskih prodajnih poti ter njihovega deleža v prodaji družbe.
3.  Krepitev sodelovanja z drugimi prireditelji klasičnih iger na srečo tako doma kot v tujini in na ta način 

ustvarjanje pogojev za sodelovanje v morebitnih novih mednarodnih projektih.
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3.	Povzetki	računovodskih	izkazov
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3.1.	Povzetki	računovodskih	izkazov
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

v EUR Pojasnila 31. 12. 2012 31. 12. 2011

SREDSTVA 45.112.805 48.926.192
A. Dolgoročna sredstva 30.976.583 34.418.290
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1 755.843 763.005
 1. Dolgoročne premoženjske pravice 745.208 752.959
 2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 10.635 10.046
II. Opredmetena osnovna sredstva 2 4.057.271 4.576.772
 1. Zemljišča in zgradbe 1.811.328 2.054.519
  a) Zemljišča 24.165 24.165
  b) Zgradbe 1.787.163 2.030.354
 2. Proizvajalne naprave in stroji 2.239.623 1.972.557
 3. Druge naprave in oprema 6.320 7.145
 4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 542.551
  a) Osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 520.704
  b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 21.847
III. Naložbene nepremičnine 3 11.315.064 8.997.918
IV. Dolgoročne finančne naložbe 4 14.094.655 19.760.265
 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 5.168.116 7.989.068
  a) Druge delnice in deleži 4.991.836 7.787.068
  b) Druge dolgoročne finančne naložbe 176.280 202.000
 2. Dolgoročna posojila 8.926.539 11.771.197
  a) Dolgoročna posojila drugim 8.926.539 11.771.197
V. Dolgoročne poslovne terjatve 5 97.121 27.000
 1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 97.121 27.000
VI. Odložene terjatve za davek 6 656.629 293.330
B. Kratkoročna sredstva 13.644.393 13.991.972
I. Zaloge 7 23.093 32.626
 1. Material 23.093 32.626
II. Kratkoročne finančne naložbe 8 6.580.000 1.794.213
 1. Kratkoročna posojila 6.580.000 1.794.213
  a) Kratkoročna posojila drugim 6.580.000 1.794.213
III. Kratkoročne poslovne terjatve 9 1.583.253 1.862.312
 1 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 298.352 243.384
 2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.284.901 1.618.928
IV. Denarna sredstva 10 5.458.047 10.302.821
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 11 491.829 515.930
Zabilančna evidenca 19 7.417.145 4.306.213

3.1.1.	Bilanca	stanja
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v EUR Pojasnila 31. 12. 2012 31. 12. 2011

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 45.112.805 48.926.192
A. Kapital 12 28.687.929 29.381.232
I. Vpoklicani kapital 3.099.649 3.099.649
 1. Osnovni kapital 3.099.649 3.099.649
II. Kapitalske rezerve 4.751.941 4.751.941
III. Rezerve iz dobička 11.982.694 11.982.694
 1. Zakonske rezerve 309.965 309.965
 2. Druge rezerve iz dobička 11.672.729 11.672.729
IV. Presežek iz prevrednotenja (186.281) (675.746)
V. Preneseni čisti poslovni izid 5.468.775 5.500.135
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.571.151 4.722.559
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 13 1.917.623 1.208.449
 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 572.964 531.894
 2. Druge rezervacije 1.323.659 649.555
 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 21.000 27.000
C. Dolgoročne obveznosti 1.923.376 2.108.810
I. Dolgoročne finančne obveznosti 14 1.796.609 2.108.810
 1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.796.609 2.108.810
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 15 126.767 0
 1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 126.767 0
Č. Kratkoročne obveznosti 12.556.592 16.089.725
I. Kratkoročne finančne obveznosti 16 1.872.081 300.277
 1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 312.201 300.277
 2. Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.559.880 0
II. Kratkoročne poslovne obveznosti 17 10.684.511 15.789.448
 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.486.782 1.959.043
 2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 179.624 49.157
 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 9.018.105 13.781.248
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 18  27.285 137.976
Zabilančna evidenca 19 7.417.145 4.306.213
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v EUR Pojasnila 2012 2011

1. Čisti prihodki od prodaje 20 127.118.106 104.030.624
 a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 127.118.106 104.030.624
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki) 20 89.674 0
3. Stroški blaga, materiala in storitev 21 (113.118.423) (94.516.818)
 a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški  
 porabljenega materiala (842.658) (753.307)
 b) Stroški storitev (112.275.765) (93.763.511)
4. Stroški dela 21 (3.296.911) (3.273.419)
 a) Stroški plač (2.548.354) (2.503.518)
 b) Stroški socialnih zavarovanj (522.000) (519.389)
 c) Drugi stroški dela (226.557) (250.512)
5. Odpisi vrednosti 21 (1.511.408) (1.467.910)
 a) Amortizacija (1.506.265) (1.457.575)
 b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
 in opredmetenih osnovnih sredstvih (5.102) (10.335)
 c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (41) 0
6. Drugi poslovni odhodki 21 (1.107.367) (158.310)
7. Finančni prihodki iz deležev 22 696.633 621.668
 a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 371.072 249.760
 b) Finančni prihodki iz drugih naložb 325.561 371.908
8. Finančni prihodki iz danih posojil 22 788.380 819.727
 a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 788.380 819.727
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22 25 18
 a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 25 18
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 23 (3.477.641) (5.135)
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 23 (75.222) (133.708)
 a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank (72.602) (131.643)
 b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (2.620) (2.065)
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 23 (263) (488)
 a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti (263) (352)
 b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 (136)
13. Drugi prihodki 24 38.885 49.517
14. Drugi odhodki 25 (2.918) (23.547)
15. Davek iz dobička 26 (1.460.173) (1.139.061)
16. Odloženi davki 449.654 (80.599)
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 5.131.031 4.722.559

3.1.2.	Izkaz	poslovnega	izida
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3.2.	Revizorjevo	poročilo	
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