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Ime podjetja: Športna loterija in igre na srečo d.d. 

Skrajšani naziv: Športna loterija d.d. 

Naslov: Dunajska cesta 22 

Poštna številka in kraj: 1000 Ljubljana 

Datum ustanovitve: 25/10/95

Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani 

Osnovni kapital: 4.000.000 € 

Kapital družbe na 31. 12. 2021 13.079.277 €

Produktna spletna stran: www.e-stave.com

Korporativna spletna stran: www.sportna-loterija.si

Pravna oblika: Delniška družba 

Temeljni ustanovni akt: Statut družbe »Športna loterija in igre na 
srečo d.d.« 

Glavna dejavnost družbe: 92.002 - Prirejanje iger na srečo razen v 
igralnicah 
»Igre na srečo so igre, pri katerih imajo 
udeleženci za plačilo določenega zneska 
enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa 
je izključno ali pretežno odvisen od naključ-
ja ali kakšnega negotovega dogodka.«

Registrirane dejavnosti družbe: Družba ima registrirano večje število  
dejavnosti, ki omogočajo izvajanje 
glavne dejavnosti družbe 

Tip upravljanja: Dvotirni 

Organi družbe: Skupščina, nadzorni svet, uprava 

Nadzorni svet družbe: Uroš Pogačnik, predsednik 
Enzo Smrekar, namestnik predsednika 
Tomaž Barada, član 
mag. Irena Prijović, članica 
mag. Tomaž Kokot, član 
Gregor Slabe, član

Komisija nadzornega  
sveta družbe: 

Enzo Smrekar, predsednik
dr. Boro Štrumbelj, član
dr. Katarina Zajc, članica

Smučarska zveza 
Slovenije

Olimpijski  
komite Slovenije

Pošta Slovenije d.o.o.

Nogometna 
zveza Slovenije

Loterija  
Slovenije d.d.

Mont d.o.o. ASK Kranjska 
Gora Lastniška struktura družbe 

na dan 31. 12. 2021

Delničar Število 
delnic

Lastniški 
delež

Smučarska zveza Slovenije 3.568 20,00%

Olimpijski komite Slovenije 3.568 20,00%

Pošta Slovenije d.o.o. 3.568 20,00%

Loterija Slovenije d.d. 3.568 20,00%

Nogometna zveza Slovenije 3.086 17,30%

Mont d.o.o. 475 2,66%

ASK Kranjska Gora 6 0,03%

SKUPAJ 17.839 100,00%
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Bruto prihodki od prodaje 
iger na srečo
Družba je v letu 2021 ustvarila 
109.511.185 EUR bruto prihodkov od 
prodaje iger na srečo1, kar je 14,48 % 
več v primerjavi z bruto prihodki od 
prodaje iger na srečo v letu 2020.

Koncesijske dajatve
Družba je v letu 2021 obračunala za 
5.810.217 EUR koncesijske dajatve 
za Fundacijo za financiranje športnih 
organizacij v RS in za Fundacijo za 
financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v RS, kar pomeni 
8,55 % povečanje v primerjavi z viši-
no koncesijske dajatve v letu 2020.

Neposredna sredstva za 
športne organizacije
Družba je s poslovanjem v letu 2021 
neposredno za športne organizacije, 
skozi koncesijsko dajatev, dividende, 
sponzorstvo in donatorstvo, zagotovi-
la 7.620.441 EUR finančnih sredstev.

Dodana vrednost na 
zaposlenega
Dodana vrednost na zaposlene-
ga v družbi je v letu 2021 znašala 
242.706 EUR (povprečno število 
zaposlenih iz ur v letu 2021 je 32,48), 
medtem ko je v letu 2020 znašala 
222.785 EUR (povprečno število zapo-
slenih iz ur v letu 2020 je bilo 34,67).

Davki
Družba je v letu 2021 v državni pro-
račun prispevala 11.706.785 EUR 
davčnih obveznosti (davek od 
srečk 9.965.416 EUR, davek od 
iger na srečo 1.154.790 EUR in da-
vek od dobička 586.579 EUR), kar 
je za 12,09 % več kot v letu 2020.

EBITDA – poslovni izid 
iz poslovanja pred 
amortizacijo in odpisi 
vrednosti
Družba je v letu 2021 ustvarila EBITDA 
v vrednosti 5.586.714 EUR, kar je za 
210.419 EUR (3,91 %) več kot v letu 
2020.

Čisti poslovni izid
Družba je v letu 2021 ustvarila 
3.264.105 EUR čistega poslov-
nega izida, kar je za 145.727 EUR 
(4,27 %) manj v primerjavi s čistim 
poslovnim izidom leta 2020.

1.

3.

2.

4.

5.

6.
7.

1 Bruto prihodki od prodaje iger na srečo so čisti prihodki od prodaje, povečani za obračunan davek od srečk.
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 2021 2020 Indeks 
2021/2020

Bruto prihodki od prodaje iger na srečo 109.511.185 95.662.704 114

Čisti poslovni izid 3.264.105 3.409.832 96

Koncesijske dajatve 5.810.217 5.352.570 109

Bilančna vsota na dan 31.12. 18.738.557 20.184.779 93

Kapital na dan 31.12. 13.079.277 13.153.347 99

Dodana vrednost na zaposlenega 242.706 222.785 109

Število zaposlenih na dan 31.12. 33 34 97

RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 2021 2020 Indeks 
2021/2020

I. Kazalnika stanja financiranja (v %)    

Delež lastniškega financiranja 69,8 65,2 107

Delež dolgoročnega financiranja 76 74,2 102

II. Kazalnika stanja investiranja (v %)    

Delež osnovnih sredstev v sredstvih 24,0 19,7 122

Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 46,2 32,9 140

III. Kazalniki vodoravne finančne sestave    

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih 
sredstev

2,9 3,3 88

Hitri koeficient 1,2 1,3 91

Pospešeni koeficient 1,5 1,8 83

Kratkoročni koeficient 2,7 3,0 90

IV. Kazalnik gospodarnosti    

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,0 1,1 91

KAZALNIKI/KAZALCI 2021 2020 Indeks 
2021/2020

Čisti prihodki iz prodaje v EUR 98.412.312 85.973.999 114

Čisti denarni tok v EUR (čisti dobiček 
povečan za amortizacijo)

4.932.351 4.661.174 106

Dodana vrednost v EUR (kosmati 
donos iz poslovanja, zmanjšani za 
stroške materiala in storitev in za druge 
poslovne odhodke)

7.883.103 7.723.959 102

Dodana vrednost na zaposlenega v 
EUR (dodana vrednost, deljena s pov-
prečnim številom zaposlenih na osnovi 
delovnih ur)

242.706 222.785 109

Produktivnost dela v EUR (čisti poslovni 
prihodki, deljeni s povprečnim številom 
zaposlenih na osnovi delovnih ur)

3.034.011 2.489.660 122

EBITDA-poslovni izid iz poslovanja pred 
amortizacijo in odpisi vrednosti

5.586.714 5.376.296 104

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih 
v %

5,7 6,2 91

EBIT- poslovni izd iz poslovanja (po-
slovni prihodki zmanjšani za poslovne 
odhodke)

3.891.450 4.108.624 95

Delež EBIT v poslovnih prihodkih v % 4,0 4,8 83

ROE - čista donosnost kapitala v % 28,4 30,7 93

ROA - čista donosnost sredstev v % 16,8 17,0 99
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Analiza poslovanja družbe v letu 2021

Prodaja portfelja produktov družbe v letu 2021
Družba je v okviru devetih koncesij: 

 � Olimpijska srečka, 

 � Hitra srečka, 

 � E-igra, 

 � Petica, 

 � Cifra plus, 

 � Prve stave, 

 � Derbi,

 � Skupne napovedi in

 � Druge stave

v letu 2021 ustvarila 109.511.185 EUR vplačil v igre na srečo, s čimer je bila planirana 
prodaja realizirana v 105,60 %.

Skupna prodaja v EUR

95.662.704

109.511.185

103.700.000

2020 2021 plan 2021

Veliko večino prodaje ustvari koncesija »Prve stave«, po obsegu prodaje pa sledijo 
elektronske igre ter igre koncesij »Cifra plus« in Druge stave, katere so bile dodane 
v produktni portfelj v letu 2020. Deleži posameznih koncesij in skupin produktov v 
skupni prodaji so primerljivi z deleži v preteklem letu.

Izpostaviti je potrebno, da je pandemija in epidemija koronavirusne bolezni še ved-
no imela določen negativen vpliv na prodajo športnih stav v letu 2021. Družba je ta 
negativni vpliv še posebej občutila zaradi:

 � prekinjenega ali bistveno omejenega delovanja terminalske mreže, 

 � zaprtja nekaterih prodajnih mest

96.990.822

Prve stave

88.57 %

1.419.122

Druge stave

1.30 %

7.192.741

E-igre

6.57 %

438.521

Derbi

0.40 %

2.214.843

Cifra plus

2.02 %

1.132.531

Klasične srečke

1.03 %

122.606

Skupne napov.

0.11 %

Veliko večino prodaje 
ustvari koncesija »Prve 
stave«, po obsegu prodaje 
pa sledijo elektronske igre 
ter igre koncesij »Cifra 
plus« in Druge stave, 
katere so bile dodane v 
produktni portfelj v letu 
2020. Deleži posameznih 
koncesij in skupin 
produktov v skupni 
prodaji so primerljivi z 
deleži v preteklem letu.
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Klasične srečke

Klasične srečke se prodajajo v okviru koncesij »Hitra srečka« in »Olimpijska sreč-
ka«. Prodaja klasičnih srečk v vplačilih na igre družbe predstavlja 1,03 %. Glede na 
COVID-19 situacijo smo v letu 2021 imeli približno enako razmerje prodaje srečk 
glede na vsa vplačila v igre. Družba je načrtovano prodajo glede na plan realizirala 
v 112,91 %.

Prodaja klasičnih srečk v EUR

974.412

1.132.531

1.003.000

2020 2021 plan 2021

Elektronske igre

Elektronske igre, ki so del koncesij »E-igra« in »Petica«, predstavljajo 6,57 % vseh 
vplačil. Družba je pri prodaji elektronskih iger načrtovano prodajo realizirala v 82,91 
%. Nižja realizacija prodaje je nastala predvsem zaradi prekinjenega ali omejenega 
delovanja terminalov, v okviru katere sicer v povprečju realiziramo preko 60 % 
prodaje elektronskih iger.

Prodaja e-iger v EUR

8.087.299

7.192.741

8.675.000

2020 2021 plan 2021
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Športne stave

Najpomembnejši produkt Športne loterije so športne stave, ki se prirejajo v okviru 
koncesije »Prve stave« in je v letu 2021 predstavljala 88,57 % vseh vplačil v igre. 
Prodaja športnih stav je bila, glede na plan, realizirana v 108,58 %. Realizacija »špor-
tnih stav pred dogodkom« (Pre-Match) je bila v okviru planirane. »Stave v živo« 
(Live, In-Play), ki jih je družba začela prirejati junija 2018, so tudi v letu 2021 v trendu 
naraščanja in so dosegle 30,87 % delež skupne prodaje športnih stav. Obseg vplačil 
Stav v živo je v letu 2021 znašal 29.802.455 EUR in je bil za 5.329.191 EUR večji kot 
v letu 2020.

Prodaja športnih stav v EUR

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2020 2021 plan 2021

stave (pre-match) stave v živo

56.893.250
66.726.447 66.160.000

24.473.264

29.802.455
22.700.000

Koncesija »Prve stave« sicer vsebuje še tri napovedne igre: Toto gol, Gol napoved 
in Napoved 12, ki v so v končno prodajo v letu 2021 prispevale 461.919 € vplačil in 
tako predstavljale 0,42 % delež vseh vplačil v igre družbe. Družba je načrtovano 
prodajo omenjenih napovednih iger glede na plan realizirala v 98,28 %.

V letu 2021 je družba v okviru 655.530 dogodkov ponudila 16.356.094 stavnih 
možnosti, pri čemer so lahko igralci izbirali med 41.611.117 kvotami.

PRVE STAVE - stave na športne dogodke* 2021 2020 Indeks 
2021/2020

Stave pred pričetkom dogodka - število dogodkov 197.689 171.985 115

Stave v živo – število dogodkov 457.841 346.773 132

Skupaj stave - število dogodkov 655.530 518.758 126

Stave pred pričetkom dogodka - število stavnih 
možnosti

1.148.905 809.604 142

Stave v živo - število stavnih možnosti 15.207.189 11.339.477 134

Skupaj stave - število stavnih možnosti 16.356.094 12.149.081 135

Stave pred pričetkom dogodka – število razpisanih 
kvot

3.593.145 2.540.861 141

Stave v živo – število razpisanih kvot 38.017.972 27.395.067 139

Skupaj stave - število razpisanih kvot 41.611.117 29.935.928 139

* del dogodkov se podvaja, saj je na njih možno staviti na oba načina
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Številčne napovedne igre

V sklop številčnih napovednih iger so uvrščene igre koncesije »Cifra plus«:

Prodaja številčnih napovednih iger v EUR

2.022.490

2.214.843

1.920.000

2020 2021 plan 2021

Številčne napovedne igre po obsegu vseh vplačil v igre predstavljajo 2,02 % in s 
tem zasedajo tretje mesto, za športnimi stavami in elektronskimi igrami. Prodaja iz 
leta 2020 je bila presežena za 192.353 EUR (9,51 %), plan prodaje za leto 2021 pa za 
294.843 EUR (15,36 %). Proti koncu leta smo pričeli pripravljati novo različico igre, 
ki jo bomo igralcem ponudili v drugi polovici prvega kvartala 2022. 

Stave na virtualne dogodke

Stave na virtualne dogodke se prirejajo v okviru koncesije »Derbi«.

Prodaja stav na virtualne dogodke v  EUR

432.751 438.521

540.000

2020 2021 plan 2021

Navedene stave na virtualne dogodke predstavljajo drugi najnižji delež (0,40 %) 
vseh vplačil v igre preteklega leta. Prodaja preteklega leta ni dosegla plana prodaje 
(81,21 %), prodaja je bila glede na leto 2020 višja za 1,33 %. Gre za produkt, katerega 
prodaja se je v letih pred pandemijo v približno 40-odstotnem obsegu realizirala 
na terminalih, zato je nedelovanje terminalov zaradi epidemije, negativno vplivalo 
na realizacijo prodaje v 2021.
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Stave v sodelovanju s tujimi prireditelji

Stave v sodelovanju s tujimi prireditelji, ki so uvrščene v portfelj produktov družbe, 
se prirejajo v okviru koncesije »Skupne napovedi« in združujejo dve napovedni igri 
»Konjske dirke« in »Colossus«. Ti dve napovedni igri sta v prodaji od konca mese-
ca junija 2018 in še nista popolnoma uresničili pričakovanja glede prodaje.

Prodaja skupnih napoved v  EUR

197.554

122.606

162.000

2020 2021 plan 2021

Naveden sklop napovednih iger predstavlja trenutno najmanjši delež (0,11 %) vseh 
vplačil v igre družbe. V letu 2021 je bilo doseženih 62,06 % prodaje leta 2020 in 
75,68 % plana za leto 2021. Prodaja teh dveh produktov, je zaradi nižanja višine 
skladov za najatraktivnejše dobitke, do katerih je prišlo kmalu po začetku prirejanja, 
sočasno začela zaostajati za ocenjenim potencialom. Zaradi specifičnega načina 
prirejanja igre Colossus, je družba septembra 2021 prekinila sodelovanje s ponu-
dnikom te igre.

Druge stave

Ponudba stavnih dogodkov koncesije »druge stave« predstavlja majhen delež gle-
de na vsa vplačila v igre (1,30 %). V letu 2021 je bilo realizirano 68,56 % planirane 
prodaje te igre. V primerjavi z letom 2020 pa je prodaja padla za 30,18 %.

Prodaja druge stave v  EUR

2.032.425

1.419.122

2.070.000

2020 2021 plan 2021

V ponudbo drugih stav je bilo uvrščenih skupno 243.482 dogodkov, razpisanih 
3.370.370 stavnih možnosti z 10.076.916 kvotami, praktično izključno na račun 
Cyber lig.
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DRUGE STAVE - stave na druge vrste dogodkov tekmovalnega značaja* 2021 2020 Indeks 
2021/2020

Druge stave pred pričetkom dogodka - število dogodkov 20.452 23.819 86

Druge stave v živo pred pričetkom dogodka - število dogodkov 223.030 241.915 92

Skupaj druge stave - število dogodkov* 243.482 265.734 92

Druge stave pred pričetkom dogodka - število stavnih možnosti 24.920 45.428 55

Druge stave v živo - število stavnih možnosti 3.345.450 3.628.725 92

Skupaj druge stave - število stavnih možnosti 3.370.370 3.674.153 92

Druge stave pred pričetkom dogodka – število razpisanih kvot 74.020 135.832 54

Druge stave v živo – število razpisanih kvot 10.002.896 10.860.774 92

Skupaj druge stave - število razpisanih kvot 10.076.916 10.996.606 92

* del dogodkov se podvaja, saj je na njih možno staviti na oba načina

Nekatere značilnosti poslovanja  
družbe v letu 2021
Celotni prihodki družbe so v letu 2021 znašali 98.596.920 EUR (v letu 2020 86.384.114 
EUR) in so bili sestavljeni iz čistih prihodkov od prodaje iger na srečo (99,79 %), ki 
predstavljajo osnovno dejavnost družbe in iz ostalih prihodkov (0, 21 %), kot so drugi 
poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki), finančni prihodki ipd.

Bruto prodaja iger na srečo je v letu 2021 znašala 109.511.185 EUR, davek od srečk 
9.965.416 EUR in davek od iger na srečo 1.154.790 EUR. Čisti prihodki od prodaje 
iger na srečo v letu 2021 tako znašajo 98.390.979 EUR (v letu 2020 85.893.764 
EUR), kar je za 14,55 % več kot leta 2020.

Stroški materiala in storitev so v letu 2021 znašali skupaj 14.193.791 EUR in so za 
10,45 % večji kot leta 2020. Kot posledica večje prodaje iger na srečo so se v okvi-
ru stroškov storitev povečali stroški koncesij za 8,55 % glede na leto 2020, stroški 
provizij prodajalcem za 14,36 % glede na leto 2020 ter stroški licenčnin za 12,81 % 
glede na leto 2020.

Stroški dela so v letu 2021 znašali 2.296.389 EUR in so za 2,18 % nižji glede na leto 
2020.

Stroški amortizacije so v letu 2021 znašali 1.668.246 EUR in so za 33,32 % večji kot 
v letu 2020 zaradi investicijskih vlaganj v letih 2019, 2020 in v letu 2021.  

Največji delež stroškov družbe je v letu 2021 tako kot v preteklih letih predstavljal 
sklad za dobitke (angl. »RTP – Return to Player«), ki je v letu 2021, za vse igre skupaj, 
znašal 76.425.299  EUR (za 16,33 % več kot leta 2020), kar predstavlja 76,77 % od 
zneska vplačil v igre (vplačila v igre pomenijo bruto prodajo iger na srečo manj 
za davek od srečk) oziroma 80,66 % vseh odhodkov družbe v letu 2021. Sklad za 
dobitke je zajet med drugimi poslovnimi odhodki, razkrito v 3.3.3.6 Drugi poslovni 
odhodki.

Celotni odhodki družbe so v letu 2021 znašali 94.746.235 EUR (v letu 2020 
82.299.192 EUR). 
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Poslovni izid pred obdavčitvijo za leto 2021 znaša 3.850.685 EUR (v letu 2020 
4.084.922 EUR), davek iz dobička 586.579 EUR (v letu 2020 675.090 EUR) in čisti 
poslovni izid 3.264.105 EUR (v letu 2020 3.409.832 EUR).
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Davki in dajatve v letu 2021
Športna loterija iz naslova prirejanja klasičnih iger na srečo obračunava in plačuje dva 
davka, in sicer davek od srečk in davek od iger na srečo ter eno dajatev, in sicer kon-
cesijsko dajatev. Tako kot ostale pravne osebe domačega prava v Republiki Sloveniji je 
zavezana še k obračunu in plačilu davka od dohodkov pravnih oseb. Davek od srečk 
in davek od iger na srečo se v računovodskih izkazih izkazujeta kot odtegnjena obve-
znost oziroma kot zmanjšanje bruto prihodkov od prodaje iger na srečo, koncesijska 
dajatev pa kot strošek storitev, razkrito v točki 3.3.3.3. Stroški storitev. V letu 2021 je druž-
ba obračunala za skupaj 17.517.003 EUR davkov in dajatev (v letu 2020 15.796.600 
EUR). Glavni razlog povečanja davkov in dajatev v letu 2021 glede na leto 2020 ter

glede na plan za leto 2021, je večja prodaja iger na srečo, in s tem večja davčna osnova 
za navedene davke in dajatev, pri čemer se davčne stopnje niso spremenile. Davek od 
dohodkov pravnih oseb je v letu 2021 nižji glede na leto 2020 zaradi nižjega poslovne-
ga izida in večjega zneska davčnih olajšav.

Davek od srečk, davek od iger na srečo in davek od dohodkov pravnih oseb pripa-
dajo proračunu Republike Slovenije, koncesijska dajatev pa se deli med Fundacijo 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO) in med Fundacijo 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO), 
skladno z določbami v koncesijskih pogodbah.
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Davki in dajatve po letih v  EUR

15.796.600
17.517.003

16.449.318

2020 2021 plan 2021

5.442.365

495.544

9.427.273

1.084.136

5.352.570

675.090

8.707.515

1.061.425

Davek od iger na srečo

Koncesijske dajatve Skupaj

Davek od srečk Davek od dobička

5.810.217

586.579

9.965.416

1.154.790

Koncesijska dajatev je v letu 2021 znašala 5.810.216 EUR (v letu 2020 5.352.570 
EUR), od tega za FŠO 4.581.145 EUR (v letu 2020 4.229.546 EUR) ter za FIHO 
1.229.071 EUR (v letu 2020 1.123.024 EUR).

Ravnanje s prodajno mrežo
Družba ima dva prodajna kanala:

 � »offline« prodajo, terminalsko mrežo, v kateri so samopostrežni terminali  
(Self - service betting terminali - SSBT) in  
stavne blagajne (Over The Counter - OTC) in,

 � »online« prodajo, digitalne prodajne poti (splet in mobilne naprave).

Digitalizacija in rast digitalne prodaje, kažeta na uspešno sledenje strateškim usme-
ritvam ter sposobnost približevanja sodobnim trendom v panogi. Digitalizacija in 
migracija igralcev na digitalne prodajne kanale vpliva tudi na zniževanje stroškov 
poslovanja.

Družba lastnih prodajnih mest nima. Navkljub temu dejstvu, kot je bilo v tem letnem 
poročilu že navedeno, je imel pojav bolezni COVID-19 še vedno določen negativen 
vpliv na delovanje prodajne mreže. Družba skrbi za zanesljivo in varno delovanje 
prodajne mreže in igralnega sistema, ki je tudi predmet preverjanja revizije informa-
cijskega sistema. Prodajna mesta so z družbo povezana v spletni igralni sistem, do 
katerega ima dostop tudi FURS. 

Družba je skladno s strategijo v letu 2021 nadaljevala s prenovo terminalske mreže, 
ki poleg zamenjave terminalov zajema tudi implementacijo nove celostne grafične 
podobe prodajnih mest. Prenovo je bila družba, zaradi ukrepov države za zajezitev 
epidemije, prisiljena prilagajati zaprtjem prodajnih mest, zato je prenovo določenih 
prodajnih mest realizirala v letu 2021, določena pa bodo prenovljena v prihodnjih 
letih.

Vsa prodajna mesta so opremljena skladno s smernicami odgovornega prirejanja 
iger na srečo, kar pomeni, da so na vseh dostopna pravila iger ter navodila za od-
govorno in varno igranje.
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Odnosi in komuniciranje z javnostmi
Poslovno leto 2021 je bilo tudi leto velikih športnih dogodkov, nekateri so bili presta-
vljeni iz leta 2020, zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19. Posledično je bilo v 
ospredju produktno komuniciranje, predvsem v povezavi z:

 � Olimpijskimi igrami  v Tokiu,

 � Evropskim prvenstvom v nogometu.

Največji komunikacijski projekt Športne loterije v letu 2021 je bila predstavitev no-
vega produkta – stav na druge dogodke, ki niso izključno športni, konkretno na 
filmske nagrade Oskar in Evrovizijo. Komunikacijska kampanja z našimi projektnimi 
partnerji je bila opažena tudi v strokovnih krogih.  

Eksterna komunikacija, katere osrednjo točko predstavlja tržno komuniciranje in 
oglaševanje, je bila skladna s standardi odgovornega oglaševanja, ki se nanašajo 
na vsebino pojavnosti ter na primernost starostnih in ciljnih skupin. Eksterno ko-
municiranje je zajemalo redno obveščanje igralcev in drugih deležnikov o novih 
produktih Športne loterije in o aktualnem dogajanju na športnem področju preko 
baze registriranih igralcev, ter je potekalo v okviru medijskega zakupa in vzpostav-
ljenih vertikalah komuniciranja (produktna, projekta in korporativna). 

Interna komunikacija je potekala z zaposlenimi v družbi in deležniki; izvedeni so bili 
on-line sestanki posameznih sektorjev in medsektorski kolegiji. 

V zaključku leta 2021 se je začela preobrazba komunikacijske strategije, ki v prihod-
nje predvideva večji poudarek na produktni komunikaciji z namenom približevanja 
igralcem in predstavitve produktov družbe.

Naložbe in razvoj informacijske infrastrukture  
in aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja
Vzdrževanje in nadomeščanje strojne in omrežne opreme, na primarni in na rezerv-
ni lokaciji, je redno potekalo. Posebno skrbno in redno so bile opravljene nadgradi-
tve programske opreme zaradi sledenja informacijskim zahtevam igralcev, nadzor-
nega organa, poslovnih partnerjev, zaposlenih in varnosti sistema. S tem je družba 
izpolnila vse večje varnostne zahteve, na lokaciji Športne loterije in na prodajnih 
mestih. Sprejeti so bili ukrepi za učinkovitejše upravljanje sistema. Redno so bili 
izvedeni tudi interni vdorni testi. Izveden je bil tudi zunanji vdorni test spletne strani 
www.e-stave.com.

Družba je organizirala in odredila delo od doma za vse zaposlene v času razglašene 
epidemije nalezljive bolezni, zabeleženega ni bilo nobenega varnostnega incidenta. 

Družba je kupila 50 novih gotovinskih terminalov (50 samostoječih), s čimer se je 
nadaljevala  zamenjava tehnično zastarele in iztrošene opreme v prodajni mreži.  
Na novih terminalih je nameščena najnovejša programska oprema in nova aplika-
cija.

Zamenjali smo obstoječi glavni požarni pregradi z novima požarnima pregradama, 
kateri sta zelo povečali zmogljivost delovanja povezav iz spleta na naše spletne 
strežnike. Varnost proti poizkusom vdorov (s katerimi se dnevno soočamo) se je 
dvignila vsaj za faktor 4 glede na prejšnje stanje. 

Družba je na zahtevo PFU vzpostavila optično povezavo do PFU preko HKOM 
omrežja, zaradi potreb nadzora, do sedaj je ta povezava delovala preko ISDN po-
vezave.

Redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju informatike in var-
nostne politike je potekalo nemoteno. Zaposleni je pridobil certifikat notranjega 
presojevalca za standard ISO 9001:2015, prav tako je uspešno podaljšal certifikat za 
zunanjega presojevalca za standard ISO 27001:2013.

Največji komunikacijski 
projekt Športne loterije 
v letu 2021 je bila 
predstavitev novega 
produkta – stav na druge 
dogodke, ki niso izključno 
športni, konkretno na 
filmske nagrade Oskar in 
Evrovizijo. Komunikacijska 
kampanja z našimi 
projektnimi partnerji 
je bila opažena tudi v 
strokovnih krogih. 

Redno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih 
na področju informatike 
in varnostne politike 
je potekalo nemoteno. 
Zaposleni je pridobil 
certifikat notranjega 
presojevalca za standard 
ISO 9001:2015, prav tako 
je uspešno podaljšal 
certifikat za zunanjega 
presojevalca za standard 
ISO 27001:2013.
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Kadrovska podstruktura družbe v letu 2021 
Na dan 31.12.2021 je bilo v družbi zaposlenih 33 delavcev, 23 moških (70 %) in 10 
žensk (30 %). Vsa delovna razmerja, z izjemo tistih sklenjenih z upravo, so sklenjena 
za nedoločen čas. Povprečna starost zaposlenih je bila 44 let.

Konec januarja je delovno razmerje na svojo pobudo prekinil en delavec, njegovo 
delo so prevzeli zaposleni v finančno računovodski službi. Konec oktobra je man-
dat predsednika uprave predčasno zaključil dr. Edvard Kolar. Mesto predsednika 
uprave je s 1.11.2021 prevzel Luka Steiner, prej član uprave. S to spremembo je upra-
va postala dvočlanska.

Podatki o zaposlenih na dan 31. 12. so predstavljeni v spodnji preglednici 

2020 2021

število zaposlenih na dan 31.12. 34 33

povprečna starost na dan 31.12. 44 44

Stopnja izobrazbe: 8/1, 8/2 3 2

Stopnja izobrazbe: 7 12 12

Stopnja izobrazbe: 6/I, 6/II 10 10

Stopnja izobrazbe: 5 8 9

Stopnja izobrazbe: 4 1

 
V letu 2021 je delo na domu postalo utečena praksa.  Po zaključku 2. in 3. vala epi-
demije, smo se junija 2021, po vnaprej potrjenemu režimu vračanja, ob upoštevanju 
epidemioloških ukrepov, postopno vračali na delovna mesta na sedežu podjetja. 
Ob naraščajočem številu okužb 4. vala je, na podlagi odredbe delodajalca, večina 
zaposlenih 3.11.2021 ponovno pričela z delom na domu. Izjema so bili zaposleni na 
delovnih mestih, ki zahtevajo večjo prisotnost na sedežu delodajalca.

Delo na domu je potekalo z uporabo službenih računalnikov, povezavo do strežni-
ka so zagotavljali zaposleni. Za sestanke na daljavo je v uporabi program Microsoft 
Teams. Vsi zaposleni so delo na domu opravljali s polnim delovnim časom, nihče ni 
bil na čakanju ali opravljal dela s krajšim delovnim časom. Nikomur ni bilo odrejeno 
drugo delo, nihče tudi ni koristil odsotnosti zaradi višje sile. 

Konec leta smo dosegli 72 % precepljenost, necepljeni zaposleni so se samotestirali 
na sedežu delodajalca, oziroma so bili napoteni na testiranje k zunanjemu izvajalcu. 
V času karanten, izolacij in bolezni je delovni proces potekal brez posebnosti, vnosa 
okužbe v podjetje ni bilo. Nihče od zaposlenih, ki so preboleli Covid-19, tudi nima 
dolgoročnih ali trajnih posledic bolezni. 

Še naprej so v veljavi in uporabi vsi ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe na de-
lovnem mestu in v skupnih prostorih, pri delu na terenu, poslovanju s strankami in 
v poslovnih stikih. Odgovorno ravnanje se od vseh zaposlenih pričakuje tudi izven 
delovnega časa in v zasebnih stikih.

Sprememb organizacije delovnega procesa v preteklem letu ni bilo. Za pridobitev 
višje oziroma visoke stopnje izobrazbe se je šolalo 5 zaposlenih. Izobraževanja so 
bila okrnjena, večinoma so potekala preko spleta. Izobraževanj se je udeležilo 15 
zaposlenih, skupno so opravili 39 izobraževanj. V letu 2022 ne planiramo novih 
zaposlitev. 

Na dan 31.12.2021 je bilo 
v družbi zaposlenih 33 
delavcev, 23 moških (70 
%) in 10 žensk (30 %). 
Vsa delovna razmerja, 
z izjemo tistih sklenjenih 
z upravo, so sklenjena za 
nedoločen čas. Povprečna 
starost zaposlenih je bila 
44 let.
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Odgovorno prirejanje iger na srečo in poročilo o 
družbeni odgovornosti
Dejavnost prirejanja iger na srečo ima v številnih razvitih pravno-ekonomskih ure-
ditvah, tudi v Sloveniji, poseben družbeni pomen, ki se odraža v posebni pravni 
ureditvi, izjeme za to področje pa predvideva tudi pravo EU. Ta odgovornost izhaja 
iz kompleksnosti področja in potencialnega tveganja, ki bi lahko izhajalo iz neureje-
nosti na področju iger na srečo, ki lahko povzroči negativne zunanje učinke. Pri tem 
je potrebno upoštevati tudi ostale specifike, ki vplivajo na posamezno nacionalno 
ureditev, kot so velikost trga, potrošniške navade in drugi standardi. V Sloveniji je 
zato področje prirejanja klasičnih iger na srečo temeljito pravno-ekonomsko reguli-
rano, za varnost in deležnike v dejavnosti so določeni številni standardi in predpisi, 
kot nadomestilo za dovoljenje za prirejanje pa se plačujejo posebni davki in konce-
sijska dajatev.

Športna loterija je sprejela še dodatne zaveze k najvišjim panožnim standardom ter 
družbeno odgovornem prirejanju, zato sledi temeljnim načelom, ki zaznamujejo 
urejeno področje iger na srečo, in sicer: 

 � varno igranje, 

 � odgovorno prirejanje, 

 � primerno oglaševanje in 

 � preprečevanje nelegalnih aktivnosti.

Skrb za uresničevanje družbeno odgovornega ravnanja pri prirejanju klasičnih iger 
na srečo družbo zavezuje, da v svoje poslovanje uvede številne aktivnosti, s ka-
terimi skrbi za uresničevanje in jih vključuje v dolgoročno in stabilno delovanje. 
Športna loterija je družbeno odgovorni prireditelj iger na srečo, ki skrbi za primerno 
ravnovesje med interesi različnih deležnikov ter deluje v skladu s številnimi stan-
dardi in predpisi. 

Celotna koncesijska dajatev je namenjena financiranju športnih, invalidskih in hu-
manitarnih organizacij. Družba svojo družbeno odgovornost, ki je del njene strate-
gije, nadgrajuje predvsem s primerno distribucijo sponzorskih sredstev, ki na način, 
ki je skladen z najvišjimi panožnimi standardi, podpira slovenski šport. S svojimi 
aktivnostmi na področju prirejanja in ozaveščanja o nevarnostih prekomernega 
igranja prispeva, da je področje za igralce bolj varno, negativne eksternalije za de-
ležnike pa se zmanjšujejo.

Celotna koncesijska 
dajatev je namenjena 
financiranju športnih, 
invalidskih in 
humanitarnih organizacij. 
Družba svojo družbeno 
odgovornost, ki je 
del njene strategije, 
nadgrajuje predvsem 
s primerno distribucijo 
sponzorskih sredstev, ki 
na način, ki je skladen 
z najvišjimi panožnimi 
standardi, podpira 
slovenski šport. S svojimi 
aktivnostmi na področju 
prirejanja in ozaveščanja 
o nevarnostih 
prekomernega igranja 
prispeva, da je področje 
za igralce bolj varno, 
negativne eksternalije 
za deležnike pa se 
zmanjšujejo.

ODGOVORNO
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V letu 2021 je družba ponovno, že četrtič, uspešno opravila celotno presojo izpol-
njevanja standardov odgovornega prirejanja in si s tem zagotovila podaljšanje ve-
ljavnosti certifikata Združenja evropskih loterij (EL) odgovornega prirejanja za na-
slednja tri leta. Z opravljeno presojo družba izpolnjuje tudi pogoje za najvišji, 4. nivo 
tega certifikata pri Svetovnem loterijskem združenju. Zelo visoka stopnja skladnosti 
s standardi odgovornega prirejanja družbo spodbuja in zavezuje k nadaljnjim pri-
zadevanjem pri vzdrževanju najvišjih standardov odgovornega prireditelja iger na 
srečo. Cilj družbe je dolgoročno zniževanje tveganj, povezanih s prirejanjem iger na 
srečo in ohranitev ravnovesja med deležniki.

Družba je v letu 2021 sodelovala s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvi-
snosti, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica, vzpostavila pa tudi kon-
takt in sodelovanje z zavodom Kres pri projektu »Rane ekrana« za pomoč mladim 
v boju z digitalno odvisnostjo. Navkljub omejenim možnostim zaradi epidemičnih 
razmer, so bili zaposleni deležni tudi novih usposabljanj, pomembne deležnike pa 
se je redno obveščalo o vseh aktivnostih na tem področju.

Vse nove igre, ki so bile lansirane v letu 2021, so bile ocenjene s stopnjo odvisnosti, 
z namenom opozarjanja na nevarnost zasvojenosti. Izvedena je bila tudi revizija 
informacijskega sistema in sistema kakovosti poslovanja, v skladu s področno za-
konodajo. Oglaševanje in trženje je potekalo odgovorno in v skladu z upoštevnimi 
kodeksi, priporočili in upoštevno zakonodajo.  

Skrb za uresničevanje družbene odgovornosti družbo zavezuje, da v svoje poslo-
vanje uvaja številne aktivnosti, s katerimi skrbi za stabilno in trajnostno naravnano 
delovanje, pri čemer čim manj obremenjuje okolje. 

Športna loterija zavezo o družbeni odgovornosti uresničuje tudi s politiko sponzori-
ranja, družba je družbeno odgovoren prireditelj iger na srečo, ki skrbi za spoštova-
nje temeljnih načel urejenega področja iger na srečo. Koncesijska dajatev je name-
njena financiranju športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij in jo prejemata 
Fundacija za financiranje športnih organizacij ter Fundacija za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij. Družba svoje aktivnosti na področju odgovornega 
prirejanja iger na srečo predstavlja tudi na produktni in na korporativni spletni strani 
družbe, kjer je tudi prikazana delitev vsakega evra prihodka, ki ga družba ustvari s 
prirejanjem iger na srečo.

Vse nove igre, ki so bile 
lansirane v letu 2021, so 
bile ocenjene s stopnjo 
odvisnosti, z namenom 
opozarjanja na nevarnost 
zasvojenosti. Izvedena 
je bila tudi revizija 
informacijskega sistema 
in sistema kakovosti 
poslovanja, v skladu s 
področno zakonodajo. 
Oglaševanje in trženje je 
potekalo odgovorno in 
v skladu z upoštevnimi 
kodeksi, priporočili in 
upoštevno zakonodajo. 
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Računovodski izkazi

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021

Postavka Pojasnila Zneski v EUR

31.12.2021 31.12.2020

SREDSTVA 18.738.557 20.184.780

A. Dolgoročna sredstva 8.652.321 6.641.809

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 3.3.2.1 1.003.941 1.118.302

1. Dolgoročne premoženjske pravice 976.448 1.113.605

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 27.493 4.697

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.3.2.2 3.499.712 2.868.041

1. Zemljišča in zgradbe 1.032.182 1.231.905

b) Zgradbe 1.032.182 1.231.905

3. Druge naprave in oprema 2.467.530 1.554.896

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 81.239

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 81.239

III. Naložbene nepremičnine 3.3.2.3 143.275 145.465 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 3.3.2.4 4.005.394 2.510.000

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.896.594 0

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 1.896.594 0

2. Dolgoročna posojila 2.108.800 2.510.000

b) Dolgoročna posojila drugim 2.108.800 2.510.000

B. Kratkoročna sredstva 9.684.301 13.096.634

III. Kratkoročne finančne naložbe 3.3.2.5 4.146.630 5.387.221

2. Kratkoročna posojila 4.146.630 5.387.221

b) Kratkoročna posojila drugim 4.146.630 5.387.221

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.3.2.6 1.189.647 1.907.913

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 686.855 1.399.683

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 502.792 508.230

V. Denarna sredstva 3.3.2.7 4.348.024 5.801.500

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.3.2.8 401.935 446.336
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Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021

Postavka Pojasnila Zneski v EUR

31.12.2021 31.12.2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 18.738.557 20.184.780

A. Kapital 3.3.2.9 13.079.277 13.153.348

I. Vpoklicani kapital 4.000.000 4.000.000

1. Osnovni kapital 4.000.000 4.000.000

II. Kapitalske rezerve 141.766 141.766

III. Rezerve iz dobička 5.587.782 5.587.782

1. Zakonske rezerve 400.000 400.000

4. Statutarne rezerve 200.000 200.000

5. Druge rezerve iz dobička 4.987.782 4.987.782

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 85.406 13.882

VI. Preneseni čisti poslovni izid 217 84

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.264.105 3.409.832

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.3.2.10 253.098 264.571

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 253.098 225.934

2. Druge rezervacije 0 38.637

C. Dolgoročne obveznosti 3.3.2.11 915.953 1.564.588

I. Dolgoročne finančne obveznosti 915.953 1.564.588

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 500.000

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 915.953 1.064.588

Č. Kratkoročne obveznosti 3.3.2.12 3.611.286 4.379.586

II. Kratkoročne finančne obveznosti 636.788 683.298

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 500.000 500.000

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 136.788 183.298

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.3.2.13 2.974.497 3.696.289

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 408.767 828.307

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 777.073 745.113

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.788.658 2.122.868

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.3.2.14 878.944 822.686
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Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Postavka Pojasnila Zneski v EUR

1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020

1. Čisti prihodki od prodaje 3.3.3.1 98.412.312 85.973.999

a) Čisti prih. od prodaje, doseženi na domačem trgu 98.406.043 85.968.662

b) Čisti prih. od prodaje, doseženi na tujem trgu 6.269 5.336

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 3.3.3.2 132.367 342.511

5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.3.3.3 14.193.791 12.850.980

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala

155.035 190.338

b) Stroški storitev 14.038.755 12.660.642

6. Stroški dela 3.3.3.4 2.296.389 2.347.663

a) Stroški plač 1.598.977 1.663.680

b) Stroški socialnih zavarovanj 362.036 377.400

Stroški pokojninskih zavarovanj 233.576 243.987

Stroški drugih socialnih zavarovanj 128.460 133.413

c) Drugi stroški dela 335.376 306.584

7. Odpisi vrednosti 3.3.3.5 1.695.264 1.267.672

a) Amortizacija 1.668.246 1.251.342

b) Prevrednot. poslov. odhodki pri neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev

27.018 10.834

c) Prevrednot. poslov. odhodki pri obratnih sredstvih 0 5.496

8. Drugi poslovni odhodki 3.3.3.6 76.467.785 65.741.572

Poslovni izid iz poslovanja 3.891.450 4.108.624

9. Finančni prihodki iz deležev 3.3.3.7 0 3.400

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 0 3.400

10. Finančni prihodki iz danih posojil 3.3.3.7 39.741 47.535

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 39.741 47.535

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.3.3.7 90 36

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 90 36

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.3.3.8 26.764 36.118

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 7.792 12.910

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 18.973 23.208

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.3.3.8 1.544 431

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 1.544 431

Poslovni izid iz rednega delovanja 3.902.973 4.123.045

15. Drugi prihodki 3.3.3.9 12.410 16.633

16. Drugi odhodki 3.3.3.10 64.698 54.756

Poslovni izid pred obdavčitvijo 3.850.685 4.084.922

17. Davek iz dobička 3.3.3.11 586.579 675.090

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.264.105 3.409.832

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Postavka Zneski v EUR

1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.264.105 3.409.832

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 92.248 -25.156

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -20.676 53.681

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 3.335.677 3.438.357
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Izkaz denarnih tokov za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU (v EUR) 2021 2020

a) Postavke izkaza poslovnega izida 4.606.699 4.654.347

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 98.487.472 86.118.033

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

-93.022.334 -80.982.193

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -858.439 -481.492

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

360.042 132.601

Začetne manj končne poslovne terjatve 753.824 -145.450

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 21.606 121.055

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

Začetne manj končne zaloge 0 0

Končni manj začetni poslovni dolgovi -481.754 81.542

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 66.366 75.454

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 4.966.741 4.786.948

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 3.005.459 2.132.990

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
investiranje

36.508 50.481

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 34.906 27.940

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 2.934.045 2.054.569

b) Izdatki pri investiranju -5.307.824 -3.886.990

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -478.765 -656.229

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -1.732.387 -686.286

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 -431

Izdatki za pridobitev finančnih naložb -3.096.673 -2.544.045

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -2.302.365 -1.754.000

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 0 0

b) Izdatki pri financiranju -4.117.852 -3.472.405

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -26.198 -34.935

Izdatki za vračila kapitala 0 0

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -681.907 -674.387

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -3.409.746 -2.763.083

c) Pozitivni ali negativni izid pri financiranju (a+b) -4.117.852 -3.472.405

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 4.348.024 5.801.500

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) -1.453.476 -439.456

y) Začetno stanje denarnih sredstev 5.801.500 6.240.956
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Za slovenski šport.

Uradni partner NZS

&

Veliki sponzor

&

Sponzor slovenskih 
skakalnih reprezentanc,

reprezentanc v nordijski kombinaciji in 
alpskih smučarskih reprezentanc

&

Bronasti sponzor 
moške članske A-reprezentance

&

Sponzor članskih 
odbojkarskih reprezentanc Slovenije

&

Srebrni pokrovitelj 
Rokometne zveze Slovenije

&

Srebrni sponzor 
Hokejske zveze Slovenije

&

Bronasti pokrovitelj 
plavalne zveze Slovenije

&

Sponzor slovenskih 
skakalnih reprezentanc,

reprezentanc v nordijski kombinaciji in 
alpskih smučarskih reprezentanc

&

Uradni partner NZS

&

Veliki sponzor

&

Podpiramo slovenski šport



družba inovativnih pristopov in 
odgovorne zabave

Letno 
poročilo
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