9
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji

SKLE P

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z »Revidiranim letnim poročilom
za leto, končano 31. decembra 2015«, april 2016, gospodarske družbe HIT, d.d.,
Delpinova 7/A, 5000 Nova Gorica.

2.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z »Revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto, končano 31. decembra 2015«, april 2016, skupine HIT, d.d.,
Delpinova 7/A, 5000 Nova Gorica.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:301-7/2016
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 301-7/2016
Nova Gorica, 6. junija 2016
OBRAZLOŽITEV

Mestna občina Nova Gorica je solastnica gospodarske družbe HIT, d.d.. V lastniški
strukturi gospodarske družbe je delež Mestne občine 22,10% in je glede na višino
lastniškega deleža tretja največja lastnica gospodarske družbe. Najvišji delež v lastniški
strukturi družbe imata Kapitalska gospodarska družba in SDH in sicer vsaka po 33,33%.
Po stanju na dan 21.4.2016 imajo delež v lastniški strukturi še občina Kranjska Gora
(3,23%), občina Šempeter-Vrtojba (4,51%), občina Renče-Vogrsko (3,00%), občina
Rogaška slatina (0.28%) in Mestna občina Novo mesto (0,20%).
V skladu s pobudo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je gospodarska družba
posredovala »Revidirano letno poročilo za leto, končano 31. decembra 2015« (Hit, d.d.)
in »Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto, končano 31. decembra 2015«
(skupina Hit) v seznanitev Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica.
Iz vsebine »Revidiranega letnega poročila za leto, končano 31. decembra 2015«
povzemamo naslednje ključne podatke:
1. Finančni rezultati poslovanja gospodarske družbe Hit, d.d.:


150.755 tisoč EUR bruto eksterne realizacije družbe oz. poslovnih prihodkov z
vključenimi davki – davek na igre in izstopni davek na dodano vrednost (DDV);



127.037 tisoč EUR poslovnih prihodkov (kosmatega donosa iz poslovanja);



7.429 tisoč EUR dobička iz poslovanja;



20.473 tisoč EUR dobička iz poslovanja, povečanega za odpise vrednosti;



5.818 tisoč EUR čistega dobička;



130.752 tisoč EUR bruto realizacije od iger na srečo;



9.032 tisoč EUR bruto eksterne realizacije od hrane, pijače, nočitev ter ostalih
storitev gostinske dejavnosti;



140.933 tisoč EUR celotnih prihodkov (poslovni prihodki, finančni prihodki in drugi
prihodki);



9.959 tisoč EUR sredstev, namenjenih za nabave v okviru investicijskih projektov,
za nabavo oz. zamenjavo posamičnih osnovnih sredstev ter za nabave v okviru
razvojnih projektov in nalog.

2. Vrednosti pomembnejših poslovnih pokazateljev poslovanja v letu 2015
 povprečna dnevna realizacija od iger na srečo: 358 tisoč EUR;

 povprečna realizacija od iger na srečo na obisk: 96 EUR;
 bruto eksterna realizacija na efektivno uro: 53 EUR;
 letno število obiskov igralnic: 1.368 tisoč;
 letno število hotelskih gostov: 92 tisoč;
 letno število nočitev v hotelih: 166 tisoč;
 zasedenost sob: 60%;
 povprečno število zaposlenih v letu, po stanju konec posameznih mesecev: 1.548;
 donosnost kapitala: 14%.
Iz vsebine »Revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto, končano
31. decembra 2015 povzemamo ključne finančne rezultate poslovanja
skupine Hit v letu 2015:
Finančni rezultati poslovanja skupine Hit v letu 2015:
 191.250 tisoč EUR kosmatega donosa iz poslovanja povečanega za davek od
iger na srečo,
 167.051 tisoč EUR kosmatega donosa iz poslovanja,
 7.694 tisoč EUR dobička iz poslovanja,
 27.261 tisoč EUR poslovnega izida iz poslovanja povečanega za odpise
vrednosti;
 2.080 tisoč EUR čistega dobička skupine,
 2.109 tisoč EUR čistega dobička večinskega lastnika,
 156.218 tisoč 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),
 1.637 tisoč obiskov igralnic,
 469 tisoč realiziranih nočitev,
 2.290 zaposlenih na dan 31.12.2015,
 4,4% donosnost kapitala.

Gradivo za obravnavo je v prilogi.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženi
poročili in sprejme predlagani sklep.

Pripravili:
Matej Arčon
ŽUPAN
Martina Remec Pečenko, načelnica
Tatjana Gregorčič,
podsekretar - vodja službe za gospodarstvo,
turizem in kmetijstvo

Priloge:




HIT, d.d.; Revidirano letno poročilo za leto, končano 31. decembra 2015, april
2016,
Skupina Hit; Revidirano konsolidirano letno poročilo za leto, končano 31.
decembra 2015, april 2016

