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1. Uvodnik predsednika uprave

Vsak trenutek je nova priložnost

Za nami je poslovno zahtevno leto 2009. Okoliščine, v katerih se je znašla družba in z njo skupina Hit, niso bile 
naklonjene ne prejšnjemu ne novemu vodstvu, ki je svoje naloge prevzelo v avgustu. 

Slog vodenja, usmerjenost k zasledovanju kratkoročnih ciljev, povezanih s premalo premišljenimi naložbami, 
uvedba t. i. kadilskega zakona, povečanje konkurence na primarnem trgu družbe, neugodna in zastarela davčna 
zakonodaja v kombinaciji z globalno finančno krizo in premajhno prilagodljivostjo izzivom so povzročili, da so se 
prvič po 25 letih pokazali neugodni trendi poslovanja. Temeljita in poglobljena analiza je razkrila realnost in 
resnost stanja: ugotavljamo, da je danes družba (in z njo skupina) sicer v najboljših letih, ne pa v najboljšem 
stanju. V podobni situaciji, vsaka v svoji, se je znašlo tudi Hitovih deset odvisnih družb. S sedežem v Sloveniji je 
poslovalo šest Hitovih odvisnih družb, na območju bivše Jugoslavije pa so poslovale tri družbe, ena še v fazi 
projekta. 

Poslovno leto 2009 je tako rekoč povsod po svetu zaznamovalo opazno nadaljevanje upadanja bruto realizacije 
v vseh igralnicah in igralniških destinacijah, v povprečju med 10 in 15 odstotkov glede na leto 2008. Vzroke je 
brez dvoma pripisati predvsem padcu kupne moči gostov, ki so še zmanjševali izdatke za dobrine, ki niso nujne 
za življenje. Tu je še velik vpliv krepitve konkurence, ki je prizadela tako matično družbo kot odvisne družbe, tako 
na Goriškem in Bovškem, na Gorenjskem, Štajerskem, pa tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Črni gori. 
Konkurenčni ponudniki iger, med njimi tudi največji Hitov konkurent, so namreč povečevali število igral, 
nameščali novejšo in atraktivnejšo ponudbo ter še agresivneje nastopali na trgu.

Z akcijskim načrtom, ki obsega številne ukrepe za izboljšanje realizacije, je družbi uspelo vsaj delno zajeziti še 
večje upadanje prihodkov in usmeriti poslovanje skupine v nujno stabilizacijo. Veliko pozornost je zato namenila 
različnim racionalizacijskim ukrepom, s katerimi ji je uspelo občutno znižati stroške. Znižanje stroškov pa žal ni 
moglo nadomestiti izpada prihodkov, saj je velik del teh stroškov relativno fiksnih. Dosežen poslovni rezultat ter 
posledično kazalniki uspešnosti poslovanja so bili tako slabši od planiranih in doseženih v poslovnem letu 2008.

Vse tri družbe v tujini, Hit Montenegro v Črni gori, Hit Coloseum v Bosni in Hercegovini in Casino Kristal Umag na 
Hrvaškem namreč niso dosegle svojih načrtovanih ciljev. Podobne in še večje težave so imele tudi Hitove 
odvisne družbe v Sloveniji, ki so, z izjemo družbe Hit Larix v Kranjski Gori, ki je kljub nadaljevanju gospodarske 
krize dobro poslovala, poslovale v zaostanku s planiranimi rezultati. 
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Ekipa, ki je prevzela vodenje podjetja, se je morala bliskovito soočiti z resnico realnega stanja v podjetju. 
Razmislek o tem, kako naprej in kateri so poglavitni in nujni cilji, je bil kratek in učinkovit. Pot, ki jo moramo 
prehoditi, smo nakazali dovolj jasno in pregledno. Predlagana in začrtana pot ni prežeta s tranzicijskimi 
skušnjavami. Nočemo oziranja v preteklost, na novo pot se podajamo z optimizmom in znanjem, pripravljeni na 
hitro odzivanje na prepoznane poslovne priložnosti ali nevarnosti. Da bi se z vsemi izzivi spoprijeli, smo izdelali 
prenovljeno strategijo poslovanja družbe za obdobje 2010-2012. 

Vsak trenutek je nova priložnost, smo zapisali kot nov moto družbe, v katerega močno verjamemo. Govori 
namreč o novi priložnosti, da se tako družba kot skupina zopet postavimo na noge. Tudi o novi priložnosti za 
zaposlene, da z vsem svojim znanjem in izkušnjami sodelujejo pri tem. Ocenjujemo sicer, da bodo možnosti za 
poslovanje zaradi počasnega in neenakomernega okrevanja po gospodarski krizi v letu 2010 slabše, kot so bile v 
letu 2009. Jasno moramo izpostaviti, da se bodo tudi razmere na trgu še zaostrovale. Še se bomo srečevali z 
veliko negotovostjo glede hitrosti okrevanja gospodarstva na naših ciljnih trgih. Ocenjujemo celo, da se kupna 
moč naših gostov ne bo izboljšala in bodo pri naročanju naših storitev še bolj racionalni.

Zato smo se odločili za realen scenarij nadaljnjih treh let: stabilizacijo in normalizacijo poslovanja, v povezavi s 
strategijo premišljenega dezinvestiranja. Družba Hit bo v tem času postala primerno donosna.

Trdno verjamem, da nam bo uspelo.

dr. Drago Podobnik
Predsednik uprave Hit, d. d.

3



Skupina Hit leta 2009
 
�243,5 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja, povečanega za davek od iger na srečo, 
�213,5 mio EUR kosmatega donosa iz poslovanja, 
�28,3 mio EUR čiste izgube skupine, 
�27,3 mio EUR čiste izgube večinskega lastnika, 
�201,7 mio EUR 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), 
�2,1 mio obiskovalcev igralnic, 
�428,5 tisoč realiziranih nočitev, 
�2.883 zaposlenih na dan 31. 12. 2009, 
�-15,8 % donosnost kapitala. 
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1.1 Osnovni podatki o družbi Hit, d. d., Nova Gorica

1.1.1 Ustanovitev
 

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

Ustanovitev družbe HIT, d. o. o., je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod številko 
registrskega vložka 1/00224/00 dne 9. 10. 1990. Družba HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica je pravna 
naslednica družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d. o. o., Nova Gorica, ki se je lastninsko preoblikovala v delniško 
družbo z vpisom v Sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom Srg 98/00076 dne 9. 2. 1998. 
Lastninsko preoblikovanje je bilo opravljeno na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z 
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS št. 40/97 – odslej ZLPPOD). Družba HIT, d. o. o., je z 
otvoritveno bilanco na dan 18. 6. 1994, izdelano po določilih ZLPPOD, ugotovila nominalno vrednost osnovnega 
kapitala v višini 6.788.634.000 SIT (28.328.467,70 EUR). Družba HIT, d. d., je izdala dva razreda delnic, in sicer: 
4.073.180 navadnih, omejeno prenosljivih delnic, ki predstavljajo 60% osnovnega kapitala, in 2.715.454 
participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih delnic, ki predstavljajo 40% osnovnega kapitala. Nominalna 
vrednost delnic, ki so bile predmet lastninjenja, je znašala 1.000 SIT (4,17 EUR).

Glede na to, da delnice družbe Hit niso uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, 
družba ni zavezana k uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb. Kljub temu pa pri svojem poslovanju 
v večji meri sledi določbam kodeksa.
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Drugi pomembnejši podatki o družbi, vpisani tudi v sodni register: 
 
Firma: HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica 
Skrajšana firma: HIT, d. d., Nova Gorica 
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpinova 7a 
Matična številka: 5232058 
Osnovni kapital: 28.328.467,70 EUR 
Ustanovitelji: Republika Slovenija. Vstop: 2. 9. 1997. Vložek: 28.328.467,70 EUR.

Zastopniki: 
Niko Trošt, predsednik uprave
Drago Podobnik, predsednik uprave
Nevenka Črnko, članica uprave
Marjan Zahar, član uprave
Stojan Pliberšek, član uprave
Uroš Kravos, član uprave
Srdan Tovornik, prokurist

Člani nadzornega sveta: 
Viktor Baraga, predsednik
Marko Jaklič, predsednik
Matej Golob Matzele, predsednik
Andrej Miška, namestnik predsednika
Marko Slivnik, namestnik predsednika 
Alojz Durn, član
Rajko Harej, član 
Marijan Stojko, član 
Marko Slivnik, član 
Mirko Brulc, član 
Tomo Malnarič, član 
Marko Jaklič, član 
Irena Uršič, članica 
Andrej Miška, član 
Matej Golob Matzele, član 
Andrej Miška, član,
Žarko Šuligoj, član

datum pooblastila: 21. 3. 2006, datum prenehanja: 31. 7. 2009
datum pooblastila: 1. 8. 2009
datum pooblastila: 1. 10. 2007, datum prenehanja: 6. 3. 2009
datum pooblastila: 13. 6. 2006 
datum pooblastila: 1. 8. 2009
datum pooblastila: 1. 10. 2009
datum pooblastila: 14. 10. 1993, datum prenehanja: 5. 3. 2010

z mandatom od 21. 2. 2006, datum prenehanja: 24. 3. 2009
z mandatom od 8. 4. 2009, datum prenehanja: 19. 5. 2009
z mandatom od 17. 7. 2009
z mandatom od 8. 4. 2009, datum prenehanja: 17. 7. 2009
z mandatom od 17. 7. 2009, datum prenehanja: 22. 6. 2009
z mandatom od 26.01.2006, datum prenehanja: 5. 3. 2009
z mandatom od 21. 2. 2006, datum prenehanja: 24. 3. 2009
z mandatom od 22. 2. 2006, datum prenehanja: 22. 2. 2010
z mandatom od 22. 6. 2006
z mandatom od 16. 3. 2007, datum prenehanja: 24. 3. 2009
z mandatom od 5. 3. 2009
z mandatom od 25. 3. 2009, datum prenehanja: 8. 4. 2009
z mandatom od 25. 3. 2009
z mandatom od 25. 3. 2009, datum prenehanja:  8. 4. 2009
z mandatom od 4. 7. 2009, datum prenehanja: 17. 7. 2009
z mandatom od 17. 7. 2009
z mandatom od 22. 2. 2010

Revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, 
ki se je končalo na dan 31. 12. 2009, je opravila revizijska družba BDO Revizija, d. o. o., Ljubljana, 
ki je o teh računovodskih izkazih 6. aprila 2010 izrazila mnenje brez pridržka.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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1.1.2 Kapital in lastniški sestav
 
Osnovni kapital družbe (6.788.634.000 SIT) je bil ugotovljen na podlagi otvoritvene bilance na dan 18. 6. 1994, 
kot je bilo prej pojasnjeno. Dne 6. 3. 2007 je družba skladno s prehodom na EUR v sodni register vpisala 
spremembo osnovnega kapitala v EUR v znesku 28.328.467,70 EUR. Razdeljen je na 6.788.634 delnic, od tega: 

�4.073.180 navadnih, imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic, kar predstavlja 60% vrednosti celotnega 
osnovnega kapitala družbe; 

�2.715.454 neglasovalnih, participativnih, prednostnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, kar predstavlja 
40 % vrednosti celotnega osnovnega kapitala družbe. 

Lastniški ustroj družbe je glede na dan 31. 12. 2008 ostal nespremenjen. 
Vse delnice so v celoti plačane. 

Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom: 
�pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, 
�pravico do dela dobička (dividende), 
�pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

Prenos navadnih delnic je možen s predhodnim soglasjem Ministra za finance RS v skladu s 56. členom ZIS-UPB1 
(Ur. l. RS 134/03), veljavno izvršen pa je z vpisom v delniško knjigo družbe, ki jo vodi KDD, d. d., Ljubljana v skladu s 
predpisi o nematerializiranih vrednostnih papirjih. 
Participativne prednostne delnice so brez pravice do upravljanja. Njihovim imetnikom poleg pravice do dela 
dobička (dividende po sklepu skupščine) in pravice do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali 
stečaju družbe zagotavljajo še fiksno dividendo v višini 1% knjigovodske vrednosti delnice. Prednostne delnice 
so prosto prenosljive.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

        Na dan 31.12. leta 2009 in 2008 

Naziv delničarja št. lotov delež 

Slovenska odškodninska družba d.d. 1.357.727 20,00% 

Kapitalska družba d.d.  1.357.727 20,00% 

Mestna občina Nova Gorica 1.022.614 15,06% 

Občina Šempeter Vrtojba 183.726 2,71% 

Občina Kranjska Gora 131.699 1,94% 

Občina Rogaška Slatina 11.541 0,17% 

Občina Novo mesto 8.146 0,12% 

Skupaj navadne delnice 4.073.180 60,00% 

   
Razne pravne osebe 2.715.454 40,00% 

Skupaj prednostne delnice 2.715.454 40,00% 

Skupaj vse delnice 6.788.634 100,00% 

Lastniški ustroj družbe Hit d.d. na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008. 
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1.1.3 Organi družbe
 
Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina. Organ upravljanja je uprava, ki jo sestavljajo predsednik in 
trije člani, eden izmed njih je delavski direktor. Predsednika in člane uprave razen delavskega direktorja imenuje 
in razrešuje nadzorni svet. 
Nadzorni svet šteje šest članov, med katerimi sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet 
delavcev, enega člana imenuje Vlada RS, ostale člane pa izvoli skupščina delničarjev. 
Predsednik nadzornega sveta je Matej Golob Matzele.

1.1.4 Dejavnosti, koncesije in koncesijske dajatve
 
Pomembnejše dejavnosti družbe so: 

�prirejanje posebnih iger na srečo, 
�dejavnost hotelov in podobnih obratov, 
�dejavnost restavracij in gostiln, 
�dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, slaščičarn, kavarn, menz, točenje pijač in drugih 

gostinskih obratov, 
�dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s turizmom povezane dejavnosti, 
�dejavnost prirejanja razstav, sejmov in kongresov, 
�dejavnost obratovanja športnih objektov, 
�druge razvedrilne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev, 
�dejavnost trgovin. 

V skladu z določbami Zakona o igrah na srečo UPB 1 (Uradni list RS 134/03, odslej Zakon o igrah na srečo) se igre 
na srečo lahko prirejajo le na podlagi koncesije oziroma dovoljenj pristojnega organa. Skladno s predpisi je 
družba pridobila pet koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in sklenila koncesijske pogodbe za 
čas od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004. Po preteku koncesijskih pogodb je Vlada RS s sklepom z dne 24. 6. 2004 podaljšala 
podeljene koncesije za pet igralnic do 30. 6. 2009. V letu 2009 je Vlada RS s sklepom z dne 24. 6. 2009 podaljšala 
koncesije do 30. 6. 2014 naslednjim igralnicam: 

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

Poleg naštetih koncesij je družba pridobila še koncesiji za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu 
Casino Dama v Gornji Radgoni in igralnem salonu Casino Drive-in v Vrtojbi, obe z veljavnostjo do 5. 12. 2010. 

Vlada RS je na seji dne 20. 11. 2008 odvzela koncesiji za prirejanje iger na srečo v Casino Kastel in igralnem salonu 
Casino Dama, ker je koncesionar Hit, d. d., Nova Gorica, v omenjeni igralnici in igralnem salonu prenehal prirejati 
posebne igre na srečo s 1. 7. 2008. 
Za dodeljene koncesije mora družba kot koncesionar obračunavati in plačevati koncesijsko dajatev, podrobneje 
predpisano v Zakonu o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) in v Zakonu o igrah na srečo. Koncesijska 
dajatev se plačuje ločeno, in sicer za vsako dobljeno koncesijo. Osnova za obračun koncesijske dajatve je 
vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno 
vrsto iger ter prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu. V letih 2004–2009 je družba obračunavala 
in plačevala koncesijsko dajatev pri vseh posebnih igrah na srečo, razen pri igrah na igralnih avtomatih, po 
enotni stopnji 5% od osnove; pri igrah na igralnih avtomatih v igralnicah po progresivni lestvici, pri igrah na 
igralnih avtomatih v igralnih salonih pa fiksno po stopnji 20%.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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2.1 Uvod
 
Konec leta 2009 je skupino sestavljala matična družba in deset odvisnih družb. S sedežem v Sloveniji je poslovalo 
šest Hitovih odvisnih družb, na območju bivše Jugoslavije so poslovale tri družbe, ena je bila v fazi projekta. Za 
družbo na Nizozemskih Antilih se je aprila 2009 zaključil postopek likvidacije, ki je bil sprožen decembra leta 
2008. 

Matična družba Hit, d. d., se je tudi v letu 2009 soočala s padanjem prihodkov zaradi nadaljevanja recesije na 
področju turizma in igralništva. Gospodarska kriza, ki se je v prvi polovici leta stopnjevala in dosegla najhujše 
razsežnosti v zadnjih 80 letih, je močno zmanjšala obisk in porabo gostov. Na slabše rezultate je dodatno vplivala 
še vse večja in močnejša konkurenca, v manjši meri pa tudi zaprtje dveh igralniških in dveh gostinskih enot sredi 
leta 2008. Na zaostrene razmere se je družba odzvala z vrsto ukrepov za dvig realizacije, s katerimi je vsaj delno 
omejila še večji upad prihodkov, ter vrsto racionalizacijskih ukrepov, s katerimi ji je uspelo znižati stroške. Ker pa 
je velik del stroškov relativno fiksnega značaja, znižanje ni nadomestilo izpada prihodkov in je bil tako dosežen 
slabši poslovni rezultat ter posledično slabši kazalniki uspešnosti poslovanja od planiranih in doseženih v letu 
2008. Rezultat v letu 2009 so poslabšale še slabitve sredstev. 

Družba Hit Montenegro, d. o. o., iz Budve je v letu 2009 poslovala z dobičkom, ni pa dosegla zastavljenih 
poslovnih ciljev predvsem zaradi slabšega poslovanja v zadnjih mesecih leta. Igralniški prihodki so bili v okviru 
planiranih, prihodki hotelsko-gostinskih storitev pa so bili nižji kot posledica zagotavljanja hotelskih kapacitet 
za potrebe igralniških gostov (predvsem čez vikend), gospodarske krize in vedno močnejše konkurence. Le-to se 
je odrazilo tudi v manjši zasedenosti nočitvenih kapacitet. 

Družba Hit Coloseum, d. o. o., iz Sarajeva je leto 2009 zaključila z izgubo in planiranih ciljev ni dosegla. Prihodki 
so bili tako pod planiranimi kot doseženimi v letu 2008. Na nižji obisk in porabo gostov so vplivali gospodarska 
kriza, večanje konkurence, zastarel produkt ... Oktobra 2009 je v družbi prišlo do menjave direktorja, ki je kmalu 
po prevzemu poslovanja uvedel več aktivnosti za izboljšanje poslovanja po oddelkih. 

Družba Casino Kristal Umag, d. o. o., v letu 2009 ni dosegla zastavljenih ciljev, je pa poslovala boljše kot leta 
2008. Družba kot glavni razlog za nedoseganje rezultatov navaja padec porabe na gosta (struktura gostov, 
recesija, konkurenca …) in visoke stroške na gosta (reinvestiranje v gosta). V mesecu oktobru 2009 je bila v družbi 
izvedena zamenjava vodstva, novembra pa je družba prevzela v najem in upravljanje hotelski del objekta Kristal. 

Družba Casino Kobarid, d. d., v letu 2009 ni realizirala zastavljenih ciljev na področju prihodkov in poslovnega 
izida. Igralnico je obiskalo manj gostov kot v predhodnem letu, manjša je bila tudi njihova poraba. V letu 2009 je 
družba poslovala v še težjih pogojih kot v letu 2008. Na nižjo realizacijo je vplival konkurenčni igralni salon v 
Brdih, ki ima ugodnejšo lokacijo. Precejšen vpliv na manjši obisk in na manjšo porabo na gosta pa je imela tudi 
svetovna gospodarska kriza.

Družba Hit Šentilj, d. d., je v letu 2009 izkazala boljši poslovni izid od planiranega, čeprav je bila z realizacijo pod 
planom. Uspelo ji je namreč zajeziti in zmanjšati stroške poslovanja. Kljub valu negativnih trendov, ki so zajeli 
panogo, je družba v primerjavi z letom 2008 zabeležila rast prihodkov. Z inovativnimi pristopi trženja, 
spremembo vsebin zabavnega programa in večjo ter intenzivnejšo prisotnostjo na ključnem tržišču (avstrijska 
Štajerska) je družbi uspelo dvigniti obisk tujih gostov in povečati porabo na obiskovalca. Čez celo leto se je 
družba srečevala z bojaznijo, da postane plačilno nesposobna in kapitalsko neustrezna. Nadaljevala je z ukrepi 
racionalizacije in optimizacije poslovnih procesov ter iskala možnosti za dvig produktivnosti zaposlenih. Zaradi 
kapitalske neustreznosti je izpeljala postopek poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala.

2. Poslovno poročilo skupine Hit
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Družba Hit Larix, d. d., iz Kranjske Gore je v letu 2009 kljub nadaljevanju gospodarske krize poslovala dobro. Za 
doseganje načrtovanih ciljev je družba pospešeno izvajala aktivnosti na področju trženja in tako poskušala 
nevtralizirati negativne učinke gospodarske krize. Zelo pomembno vlogo je pri doseganju rezultatov odigrala 
konkurenčna ponudba gostom ter nagrajevanje njihove zvestobe. Obisk je v primerjavi z letom 2008 sicer padel, 
vendar se je vložek v gosta obrestoval pri njihovi večji porabi. Tako je družbi uspelo ohraniti poslovne prihodke 
na ravni iz leta 2008. Družba je poslovno leto zaključila z dobičkom, kar je tudi odraz nenehnega spremljanja in 
obvladovanja stroškov. 

Družba Hit Alpinea, d. d., iz Kranjske Gore predvsem zaradi nižjih prihodkov ni realizirala zastavljenih poslovnih 
ciljev. Razlog zmanjšanja prihodkov glede na leto 2008 je poslovanje brez hotela Špik v prvi polovici leta 2009, 
slabo vreme, odhod bioterapevta in upad števila seminarskih gostov. Družba je beležila porast stroškov, k čemur 
je vplivalo predvsem aktiviranje prenovljenega hotela Špik ter vzdrževalna dela, povezana z odpravo škode, ki je 
nastala na objektih zaradi obilice snega. Zaradi recesije in odvisnosti od vremena je bilo v letu 2009 opazno 
izrazito sezonsko nihanje, ki je zelo vplivalo na končni rezultat. 

Družba Hit Bovec, d. o. o., je v letu 2009 zaostala tako za planiranimi kot doseženimi rezultati v letu 2008. Vzrok 
izpada prihodkov v prvi polovici leta je bilo predvsem neobratovanje žičnice zaradi poškodbe nosilnega stebra, 
ki je vplivalo tudi na slabše poslovanje restavracije Prestreljenik in bifeja na smučišču. Čez celo leto je bilo 
poslovanje družbe pogojeno s splošno zaostreno gospodarsko krizo, kar se je odražalo zlasti v upadu tujih 
gostov.

Družba ICIT, d. d., iz Šempetra pri Gorici v letu 2009 ni dosegla zastavljenih ciljev in je poslovala z izgubo. Prišlo je 
namreč do padca povpraševanja, saj so bile igralniške družbe v zaostrenih razmerah, v katerih so se znašle, 
prisiljene v skoraj popolno, sicer začasno, prenehanje investiranja v opremo. Družba ICIT se je na padec odzvala s 
hitro popolnitvijo palete proizvodov in storitev za igralnice, višjo kvaliteto in konkurenčno ceno, selekcijo tržišč, 
na katerih nastopa, in z osredotočenjem sicer skromnih resursov. Družba je bila v letu 2009 kapitalsko 
neustrezna, v drugi polovici leta pa so se začele še likvidnostne težave. Poglavitni vzrok le-teh je bila 
gospodarska kriza, ki je večino kupcev prizadela v tolikšni meri, da niso bili zmožni pravočasno poravnavati 
obveznosti do družbe. 

Za družbo Hit International, d. o. o., iz Beograda je bilo leto 2009 polno sprememb, in sicer je junija 2009 
Ustavno sodišče Republike Srbije sprejelo odločbo o ukinitvi teritorialne omejenosti podeljenih koncesij. To 
pomeni, da vsaka nova koncesija velja za celotno področje Republike Srbije in ne le v radiju 15 km do 25 km od 
središča Beograda. Obstoječa koncesijska pogodba družbe Hit International pa omenjeno omejitev ima, tako da 
družba ne posluje pod enakimi pogoji kot ostali operaterji ob trenutno veljavnih predpisih. Družba skuša z Vlado 
Republike Srbije doseči dogovor glede spremembe koncesijske pogodbe v smeri, da le-ta ne bo imela več 
teritorialnih omejitev. Če do omenjenega dogovora ne bo prišlo, bo družba Vladi republike Srbije ponudila 
sporazumno prekinitev koncesijske pogodbe. Glede na razvoj dogodkov je družba v letu 2009 zaustavila vse 
aktivnosti za izgradnjo igralnice.

Skupina Hit je v letu 2009 realizirala 216,3 mio EUR skupnih prihodkov, vseh stroškov in odhodkov pa je imela 
249,4 mio EUR. Ob koncu leta je tako izkazovala 28,3 mio EUR čiste izgube. Na zadnji dan leta 2009 je skupina 
razpolagala s 376,4 mio EUR sredstev, ki jih je pokrivala z lastnimi viri (kapitalom in dolgoročnimi rezervacijami) v 
višini 159,4 mio EUR. 

Skupina je na dan 31. 12. 2009 imela 2.883 zaposlenih, kar je za 0,5 % več kot konec leta 2008. 
Igralnice in igralni saloni skupine Hit so v letu 2009 skupno zabeležili 2.095.000 obiskovalcev, kar pomeni 6,5-
odstotni upad glede na leto 2008. Slabše obiskane so bile igralnice matične družbe, igralnica Coloseum Club v 
Sarajevu in igralnica Mond v Šentilju. 

Gostje hotelov so ustvarili za skoraj 34.000 nočitev manj kot v letu 2008, to je 428.500 nočitev. Glavna razloga sta 
poglobitev splošne gospodarske krize na domačem in tujih trgih ter manjša razpoložljivost hotelskih kapacitet 
zaradi obnove hotela Špik v prvi polovici leta. 

Konec leta 2009 je bilo igralniškim gostom na voljo 4.023 igralnih avtomatov in 215 igralnih miz, hotelskim 
gostom pa 2.771 ležišč oz. 1.414 sob, kar je glede na konec leta 2008 za 13 igralnih avtomatov in 235 ležišč oz. 114 
sob več.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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2.2.2 Dajatve od iger na srečo
 
V letu 2009 je bilo v igralnicah in igralnih salonih skupine Hit obračunanega 30,1 mio EUR davka od iger na 
srečo ter 25,4 mio EUR koncesijske dajatve in drugih dajatev od iger na srečo. Skupna vrednost igralniških 
dajatev je tako znašala 55,4 mio EUR in bila v primerjavi z letom 2008 nižja za dobrih 10%. V doseženi igralniški 
realizaciji so dajatve predstavljale 27,5%, kar je za 0,2 odstotne točke nižji delež kot leta 2008. Glavnina, to je 53,9 
mio EUR oziroma 97,2% igralniških dajatev skupine Hit, je bilo obračunanih v igralnicah s sedežem v Sloveniji.

2.2 Igre na srečo 

2.2.1 Realizacija od iger na srečo
 
Bruto realizacija od iger na srečo in vstopnin v igralnice (prihodki iz poslovanja pred obračunom davka od 
iger na srečo in izstopnega DDV od vstopnine) je v letu 2009 znašala 201,7 mio EUR. Od tega je realizacija igralnic 
družbe Hit, d. d., predstavljala 153,9 mio EUR oziroma 76,3%, realizacija ostalih družb s sedežem v Sloveniji 23,5 
mio EUR oziroma 11,7%, realizacija igralnic v tujini pa 24,3 mio EUR oziroma 12%. V primerjavi s predhodnim 
letom je bila dosežena realizacija nižja za 10%, k čemur je največ prispeval upad realizacije Hitovih igralnic, 
povezan predvsem z negativnimi učinki gospodarske krize ter s povečanjem konkurence. Iz enakih razlogov sta 
nižjo realizacijo kot v letu 2008 dosegli še igralnica Aurora ter igralnica Coloseum. Večji izpad je preprečilo 
dejstvo, da je v letu 2009 igralni salon Larix posloval v okviru skupine Hit čez celo leto, v letu 2008 pa le polovico 
leta, ter boljše poslovanje igralnic Maestral, Kristal in Mond.

 

 

 Leto 2009 Delež Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Hitove igralnice 153,9 76,3% 178,3 86 

Igralnica Aurora 6,2 3,1% 6,9 90 

Igralnica Maestral 14,1 7,0% 13,3 106 

Igralnica Coloseum 3,8 1,9% 4,9 77 

Igralnica Kristal  6,4 3,2% 6,1 104 

Igralnica Mond 11,5 5,7% 10,6 109 

Igralni salon Larix1 5,8 2,9% 2,9 201 

Skupaj 201,7 100,0% 223,0 90 

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

Bruto realizacija od iger na srečo v letu 2009 in primerjava z letom 2008 v mio EUR. 

Struktura obiska po igralnicah skupine Hit v letu 2009 in primerjava z letom 2008. 

Hitove igralniceHitove igralnice 87,9%
igralnica Aurora 3,2%
igralnica Coloseum Club 0,7%

igralnica Kristal 1,5%

igralnica Mond 4,5%
igralni salon Larix 1,8%

igralnica Maestral 0,3%

leto 2008

1 V letu 2008 je upoštevana le polovica dosežene vrednosti bruto realizacije igralnega salona Larix, saj je le-ta postal del skupine 
Hit v začetku meseca julija 2008, ko je družba Hit d.d. postala večinska lastnica družbe Hit Larix d.d. 

13



Hit, d. d., Casino Kobarid in Hit Šentilj so družbe s sedežem v Sloveniji, ki kot glavno dejavnost opravljajo 
prirejanje iger na srečo, ki je po Zakonu o DDV oproščena plačevanja DDV, zato smejo vstopni DDV obračunati za 
delež prihodkov obdavčljivih dejavnosti (med temi je najpomembnejša gostinstvo) v vseh prihodkih družbe. V 
letu 2009 je ta delež v družbi Hit znašal 10%, v družbi Casino Kobarid 3%, v družbi Hit Šentilj pa 5%. Neodbitni 
DDV predstavlja dodatno davčno obremenitev igralništva oziroma celotne družbe ter bistveno povečuje 
stroške poslovanja.

2.2.3 Obisk

Igralnice skupine Hit je v letu 2009 obiskalo za 146.000 oz. 6,5 % gostov manj kot v predhodnem letu, kar pomeni 
2.095.000 obiskovalcev. Manjše število gostov sta poleg Hitovih igralnic, v katerih je bila zabeležena glavnina 
zmanjšanja obiska skupine Hit, imeli še igralnica Coloseum Club v Sarajevu in igralnica Mond v Šentilju. Ostale 
igralnice so k celotnemu obisku skupine prispevale več kot v letu 2008 s tem, da je bil glavni razlog pri igralnem 
salonu Larix v tem, da je v letu 2009 posloval v okviru skupine vseh dvanajst mesecev, v letu 2008 pa le polovico 
leta. Največ, 88% celotnega obiska skupine so zabeležili v igralnicah v Sloveniji, kar je za eno odstotno točko 
manj kot v letu 2008. Razmerje se je tako nagnilo v korist igralnic v tujini, katerih delež je znašal 12%.

igralnica Aurora 4,6%
igralnica Coloseum Club 5,2%

Hitove igralniceHitove igralnice 73,7% igralni salon Larix 2,3%
igralnica Kristal 3,6%
igralnica Mond 8,4%

igralnica Maestral 2,2%

Struktura obiska po igralnicah skupine Hit v letu 2009 in primerjava z letom 2008. 

leto 2008

leto 2009

igralnica Aurora 4,9%
igralnica Coloseum Club 4,9%

Hitove igralniceHitove igralnice 70,0% igralni salon Larix 4,5%
igralnica Kristal 4,1%
igralnica Mond 8,8%

igralnica Maestral 2,8%

 

 Leto 2009 Delež Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Hitove igralnice 1.466 70,0% 1.652 89 

Igralnica Aurora  103 4,9% 102 100 

Igralnica Maestral  58 2,8% 50 116 

Igralnica Coloseum 103 4,9% 117 88 

Igralnica Kristal 85 4,1% 80 106 

Igralnica Mond 185 8,8% 189 98 

Igralni salon Larix2 95 4,5% 50 188 

Skupaj  2.095 100,0% 2.241 93,5 

Število obiskovalcev igralnic skupine Hit v tisočih v letu 2009 in primerjava z letom 2008. 

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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Hitove igralniceHitove igralnice 84,4 igralnica Aurora 3,2 igralnica Coloseum Club 0,8 igralnica Maestral 0,3

leto 2009

igralnica Kristal 1,6 igralnica Mond 5,6 igralni salon Larix 4,0

2 Igralni salon je v okviru skupine Hit pričel poslovati julija 2008, zato vrednost za leto 2008 zajema le zabeleženo št. obiskovalcev v drugi polovici leta. 



Hit Alpinea 50,3% Hotel Maestral 13,5%Hitovi Hoteli 29,1% Hotel Kanin 7,1%

Hit Alpinea 50,8% Hotel Maestral 12,4%Hitovi Hoteli 30,4% Hotel Kanin 6,4%

Nočitve po hotelih skupine Hit v letu 2009 in primerjava z letom 2008. 

leto 2008

leto 2009

Skupina Hit
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2.3 Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti

2.3.1 Realizacija hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti
 
Hotelirstvo in druge turistične dejavnosti skupine Hit so v letu 2009 dosegle 33,6 mio EUR kosmatega donosa iz 
poslovanja in tako za 11% zaostale za vrednostjo iz leta 2008.

2.3.2 Nočitvene kapacitete in njihova zasedenost

Skupne nočitvene kapacitete skupine Hit so konec leta 2009 obsegale 1.414 sob, kar je 114 sob več kot konec 
leta 2008. Do povečanja je prišlo sredi leta, ko je pričel obratovati prenovljeni hotel Špik v Gozdu Martuljku. 
Gostje hotelov skupine Hit so v letu 2009 skupaj ustvarili 428.500 nočitev, kar glede na leto 2008 predstavlja 
7-odstotni upad. Največji izpad je bil zabeležen v družbi Hit Alpinea, saj je le-ta prvo polovico leta poslovala brez 
hotela Špik. Manj nočitev je bilo zaradi zagotavljanja večjega obsega hotelskih kapacitet za igralniške goste 
realiziranih tudi v hotelu Maestral, v hotelih družbe Hit in hotelu Kanin pa je bilo manj nočitev predvsem zaradi 
negativnih učinkov gospodarske krize. Polovico vseh nočitev so gostje realizirali v hotelih družbe Hit Alpinea, 
slabo tretjino v hotelih družbe Hit, d. d., 12,4 % v hotelu Maestral v Črni gori in 6,4 % v hotelu Kanin v Bovcu. 
Hoteli so med gosti beležili največ tujcev, katerih delež se je, odvisno od posamezne družbe, gibal med 
58 % in 93 %. 

V letu 2009 je bila zasedenost nočitvenih kapacitet v vseh družbah skupine pod doseženo v predhodnem letu. 
Zasedenost ležišč hotelov družbe Hit Alpinea je bila 50-odstotna, hotela Maestral 43-odstotna, Hitovih hotelov 
40-odstotna, hotela Kanin pa 30-odstotna.

 

Nočitve Zasedenost ležišč 

 Število Delež 
Indeks 
09/08 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Hitovi hoteli 130.274 30,4% 97 40% 41%

Hoteli Hit Alpinea d.d. 217.710 50,8% 94 50% 58% 

Hotel Maestral 53.105 12,4% 85 43% 51% 

Hotel Kanin 27.433 6,4% 83 30% 36% 

 

Kazalci poslovanja hotelov skupine Hit v letu 2009 ter primerjava s predhodnim letom. 

15



Skupina Hit
Letno poročilo 2009

2.4 Druge dejavnosti
 
V letu 2009 so ostale dejavnosti skupine Hit (storitve, turistična agencija, trgovska dejavnost …) ustvarile 
kosmati donos iz poslovanja v višini 7,3 mio EUR, kar je slabe tri petine dosežene vrednosti v letu 2008.

2.5 Prihodki in njihova delitev

Kosmati donos iz poslovanja skupine Hit je v letu 2009 znašal 213,5 mio EUR in dosegel 98,7-odstotni delež v 
celotnih prihodkih. Od tega je realizacija v Sloveniji predstavljala 181,7 mio EUR oziroma 85 %, realizacija v tujini 
pa 31,8 mio EUR oziroma preostalih 15 %. V primerjavi z letom 2008 je bil kosmati donos za 11 % nižji. 
V kosmatem donosu skupine so največji, 80,9-odstotni delež predstavljali prihodki od iger na srečo (realizacija že 
zmanjšana za davek od iger na srečo). Delež prihodkov iz hotelirstva in drugih turističnih dejavnosti je znašal 
15,7%, delež ostalih prihodkov pa 3,4% kosmatega donosa skupine. Struktura se je tako v letu 2009 za 
1,8 odstotne točke spremenila v korist prihodkov iz igralniške dejavnosti.

Skupina je imela v letu 2009 še 2,5 mio EUR finančnih prihodkov ter 0,3 mio EUR drugih prihodkov. 
Njihova skupna vrednost je glede na leto 2008 dosegla za 1,1 odstotne točke nižji delež v celotnih prihodkih, kar 
pomeni 1,3 %. 
Skupina Hit je v letu 2009 beležila 216,3 mio EUR celotnih prihodkov (poslovni, finančni in drugi prihodki) in 
tako za 12 % zaostala za doseženo vrednostjo v letu 2008. 

Stroški in odhodki skupine so se v letu 2009 znižali za 6 % in dosegli vrednost 249,4 mio EUR. 
Skupina Hit je v letu 2009 poslovala z 28,3 mio EUR konsolidirane čiste izgube, kar v odnosu do celotnih 
prihodkov pomeni 13,1 %. 

2.6 Zaposleni

Konec leta je bilo v skupini Hit zaposlenih 2.883 delavcev, kar je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2008 za 
0,5 % oziroma 13 zaposlenih več. Na porast zaposlenih je vplivalo predvsem povečanje zaposlenih v družbi Hit 
Alpinea zaradi odprtja prenovljenega hotela Špik, v družbi Kristal Umag zaradi začetka opravljanja hotelskih 
storitev z mesecem novembrom ter v družbi Hit Montenegro zaradi nadomeščanja delavcev na daljši bolniški 
odsotnosti. Do zmanjšanja števila zaposlenih pa je prišlo v matični družbi, družbi Mond v Šentilju in družbi Hit 
Larix, kar je učinek sprejetih ukrepov za racionalizacijo poslovanja. Ostalim družbam se število zaposlenih v letu 
2009 ni bistveno spremenilo. Med zaposlenimi prevladujejo zaposleni matične družbe, delež katerih se je glede 
na leto 2008 zmanjšal za 2,4 odstotne točke in tako znašal 60,6 %.

Hit Alpinea, d.d. 12,1%
Hit Montenegro, d.o.o. 9,6%

Casino Kristal Umag 3,7%
Hit Bovec, d.o. o. 1,4%
Hit Šentilj, d.d. 4,7%

Casino Kobarid, d.d. 2,4%

31. 12. 09

ICIT, d.o.o. 1,5%
Hit Larix, d.d. 0,9%

Hit Coloseum, d.o.o. 3,1%

Hit, d.d 60,6%

Struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31. 12. 2009. 

Politika zaposlovanja in razvoja kadrov v skupini Hit je zasnovana na enotnih standardih kakovosti. Družba Hit 
kot matična družba s pomočjo lastnih zaposlenih prenaša znanje, izkušnje in standarde kakovosti na zaposlene v 
povezanih družbah ter tako skrbi za učinkovitost in prepoznavnost lastnih blagovnih znamk.
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I. - IV. 
stopnja 

izobrazbe 

V.  
stopnja 

izobrazbe 

VI. 
stopnja 

izobrazbe 

najmanj 
VII. 

stopnja 
izobrazbe 

Skupaj 

Hit d.d. 434 841 137 335 1.747 

Hit Alpinea d.d. 218 99 17 16 350 

Hit Montenegro d.o.o. 59 176 26 16 277 

Hit Coloseum d.o.o. 22 64 1 2 89 

Casino Kobarid d.d. 11 42 5 11 69 

Hit Bovec d.o.o. 31 6 2 1 40 

Hit Šentilj d.d. 24 76 18 18 136 

Casino Kristal Umag d.o.o. 24 79 2 3 108 

ICIT d.d. 6 9 2 25 42 

Hit Larix d.d. 6 14 1 4 25 

Skupaj skupina Hit 835 1.406 211 431 2.883 

Izobrazbena struktura zaposlenih v skupini Hit na dan 31. 12. 2009. 

2.7 Investicijska vlaganja in razvojni projekti
 
Leto 2009 je bilo v skupini Hit na področju investicijskih in ostalih projektov (razvojni, organizacijski, 
informacijski itd.), enkratnih nalog in nabav posamičnih opredmetenih osnovnih sredstev eno izmed manj 
intenzivnih, saj so bile družbe zaradi slabih rezultatov, povezanih s spremenjenimi pogoji poslovanja, prisiljene 
sprejeti vrsto restriktivnih ukrepov. 

V družbi Hit se je v letu 2009 zaključil le en projekt, to je »Wellness center v igralniško-zabaviščnem centru Perla«. 
Najpomembnejši med projekti, ki poteka že od leta 2008 in se bo nadaljeval tudi v letu 2010, pa je bil projekt 
»Celovito obvladovanje odnosov z gosti« (angl. Customer Relationship Management – CRM), ki bo povečal 
kakovost Hitovih storitev ter zagotovil lažje prepoznavanje pričakovanj in želja gostov. Aktivnosti so se v letu 
2009 izvajale še na projektih »Zabavišča z igrali v Italiji«, »E-račun« in »Izkoriščanje sinergij s trženjskega vidika na 
destinaciji Kranjska Gora«, projekt »Razvoj destinacije Goriška« pa je bil zamrznjen že v začetku leta. Na projektu 
»IZC Beograd«, katerega glavni investitor je Hitova odvisna družba Hit International iz Beograda, v letu 2009 ni 
bilo aktivnosti. 

Investicijska vlaganja družbe Hit Montenegro so bila v letu 2009 v glavnem usmerjena v projekt »Dograditev 
hotela Maestral«, s katerim je družba povečala kapacitete sob in pridobila dve dodatni manjši kongresni dvorani. 

V letu 2009 je družba Hit Coloseum sredstva investirala v zamenjavo 25 igralnih avtomatov ter v delno prenovo 
notranjosti v igralnici in klubu. 
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Družba Casino Kristal Umag je v letu 2009 vlagala v nakup kabin za kajenje, v izgradnjo hotela, v računalniško 
opremo in opremo za videonadzor. 

Investicije družbe Casino Kobarid v letu 2009 so obsegale konverzije iger, zamenjavo igralnih avtomatov in 
nadgradnjo videonadzornega sistema. 

Vlaganja družbe Hit Šentilj v letu 2009 so se nanašala večina na tekočo nabavo osnovnih sredstev, delno v 
opremo oziroma preureditev igralniških prostorov ter »bluetooth« naprave za obveščanje igralniških gostov. 

V letu 2009 je družba Hit Larix realizirala investicijska vlaganja v opredmetena osnovna sredstva predvsem s 
ciljem ohranjanja konkurenčne prednosti v igralništvu. Družba je izvedla investicije v posodobitve tehnološke 
opreme, in sicer: igralne avtomate, nadzorni in CRM-sistem, računalniško opremo (računalniki, tiskalniki, 
monitorji), ostalo opremo in instalacije.

Družba Hit Alpinea je v letu 2009 dokončala investicijo v prenovo in dograditev hotela Špik ter izpeljala vse 
aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za apartmajsko naselje Špik. 

Družba Hit Bovec je v letu 2009 poravnala le obveznosti, nastale z izgradnjo novega wellness centra in prenovo 
hotelskih sob, drugih investicij zaradi slabšega poslovanja ni imela. 

V letu 2009 se je 98% vseh investicijskih vlaganj v družbi ICIT nanašalo na odložene stroške razvoja, ki 
predstavljajo nadaljevanja razvoja na podlagi odkupljenega znanja in vlaganj v letih 2005–2008. Preostala dva 
odstotka vlaganj je predstavljal nakup opreme za delo.

2.8 Varovanje okolja

Družbe skupine Hit delujejo skladno z zahtevami okoljevarstvene zakonodaje ter v okviru usmeritev družbeno 
odgovornega podjetja, pri čemer jim je za zgled matična družba Hit. 
Družbe se zavedajo svojih negativnih vplivov na okolje, zato jih z ustreznimi tehnološkimi rešitvami ter 
osveščanjem in usposabljanjem zaposlenih skušajo v čim večji meri odpraviti oziroma minimizirati. Skrb za 
varovanje okolja in ustrezen odnos do izkoriščanja energetskih virov oziroma racionalne rabe energije 
predstavljajo del njihove organizacijske kulture. Poleg vsega potrebnega za izpolnjevanje zakonsko 
postavljenih norm imajo družbe vzpostavljeno ločeno zbiranje odpadkov, izdelan plan odvoza odpadkov in 
čiščenja komunalnih naprav ter kontrolo izvajanja omenjenih aktivnosti.

V preteklih letih so povsod, kjer je bilo mogoče, prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom. Istočasno so bile 
zamenjane tudi zastarele, okolju neprijazne in energetsko neučinkovite kurilne naprave s sodobnimi napravami 
na zemeljski plin. Z nenehnim posodabljanjem in avtomatizacijo energetskih sistemov skrbijo za racionalno 
porabo energije in vode. Pri tem so nam v pomoč podatki o specifičnih rabah energentov (zemeljski plin, kurilno 
olje, butan propan, elektrika) in vode, ki jih v matični družbi spremljajo s pomočjo računalniške aplikacije Rasper, 
ki je plod lastnega znanja. V družbi Hit Larix je bila v letu 2009 izvedena študija o delovanju klimatskih naprav in z 
optimalno nastavitvijo le-teh dosežen 11% prihranek v porabi električne energije.

Pri načrtovanju prenove objektov in novogradenj skupina sledi določilom standarda LCCA (angl. Life-Cycle Cost 
Analysis). Tako je družba Hit v letu 2009 za največji igralniško-zabaviščni center Perla izvedla energetski pregled, 
ki ji omogoča celovitejši in podrobnejši vpogled v energetiko centra in predstavlja osnovo za nadaljnje 
zniževanje stroškov za energijo. 

V okviru sanacije po toči na Goriškem so bile v letu 2009 zamenjane poškodovane strehe iz okolju škodljivih 
2azbest-cementnih plošč v skupni površini več kot 25.000 m . Rezultat omenjene sanacije je bil tudi skoraj 

50-odstotni padec porabe zemeljskega plina za ogrevanje, saj je prenovljena streha dodatno toplotno izolirana.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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2.9 Analiza bilance stanja in kazalniki

2.9.1 Viri sredstev

Celotna vrednost kapitala skupine Hit je 31. 12. 2009 znašala 149,1 mio EUR in je bila v primerjavi s predhodnim 
letom nižja za 18%. Delež kapitala v bilančni vsoti se je znižal za 5,9 odstotne točke, s 45,5% na 39,6%. 
Dolgoročne rezervacije, pasivne časovne razmejitve (PČR) in obveznosti so se povišale za 21% in bile na 
zadnji dan leta 2009 izkazane v vrednosti 131,1 mio EUR. V strukturi virov so predstavljale 34,8-odstotni delež. 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR) so dosegle 96,2 mio EUR, kar je v primerjavi s 
koncem leta 2008 za 12 % nižja vrednost. Njihov delež v vseh virih se je zmanjšal za 1,7 odstotne točke in tako 
znašal 25,6 %.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 v tisoč EUR. 

 31.12.2009 Delež 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Kapital 149.144 39,6% 181.396 82 

Rezervacije, dolgoročne PČR in dolgoročne 
obveznosti 

131.093 34,8% 108.274 121 

Kratkoročne obveznosti in kratkoročne PČR 96.177 25,6% 108.742 88 

SKUPAJ  376.414 100,0% 398.412 94 

 
 

 

Rezervacije, dolgoročne PČR 
in obveznosti 27,2%

Kapital 45,5% Kratkoročne obveznosti in PČR 27,3%

Struktura obveznosti do virov sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008. 

leto 2008

leto 2009

Rezervacije, dolgoročne PČR 
in obveznosti 34,8%

Kapital 39,6% Kratkoročne obveznosti in PČR 25,6%
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Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 v 000 EUR. 

 
 

 

Ostala dolgoročna sredstva 21,3%
Kratkoročna sredstva in AČR 15,9%

Struktura sredstev skupine Hit na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008. 

leto 2008

leto 2009

  

 31.12.2009 Delež 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Opredmetena osnovna sredstva  243.724 64,7% 249.958 98 

Ostala dolgoročna sredstva 74.351 19,8% 85.024 87 

Kratkoročna sredstva in AČR 58.339 15,5% 63.430 92 

SKUPAJ  376.414 100,0% 398.412 94 

 

 

2.9.2 Sredstva

Konec leta 2009 so dolgoročna sredstva v višini 318,1 mio EUR v strukturi vseh sredstev predstavljala 
84,5-odstotni delež. Kratkoročna sredstva so znašala 58,3 mio EUR in so imela v strukturi vseh sredstev 15,5-
odstotni delež. Glede na konec leta 2008 se je razmerje za 0,4 odstotne točke spremenilo v korist dolgoročnih 
sredstev. Skupina Hit je na zadnji dan leta 2009 izkazala 376,4 mio EUR vseh sredstev, kar v primerjavi s stanjem 
ob koncu leta 2008 pomeni 6 % zmanjšanje.

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

Opredmetena osnovna sredstva 62,7%

 
 Ostala dolgoročna sredstva 19,8%

Kratkoročna sredstva in AČR 15,5%
Opredmetena osnovna sredstva 64,7%
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32.10 Pokazatelji skupine Hit  

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

 
Leto 
2009 

Leto 
2008 

Donosnost kapitala -15,8% -8,1% 

Donosnost sredstev -7,3% -4,2% 

Dobičkonosnost prihodkov -13,1% -7,0% 

Obračanje sredstev 0,56 0,60 

Celotna ekonomičnost 0,88 0,93 

Donosnost kapitala, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in povprečno vrednostjo kapitala 
(brez čistega poslovnega izida tekočega leta), je bila negativna v višini -15,8 %. Vrednost tega pokazatelja za leto 
2008 je bila -8,1%. 

Donosnost sredstev, merjena s čistim poslovnim izidom glede na povprečno vrednost vseh sredstev, je v letu 
2009 znašala -7,3 %, v letu 2008 pa -4,2 %.
 
Dobičkonosnost prihodkov, merjena z razmerjem med čistim poslovnim izidom in celotnimi prihodki 
(poslovni prihodki, finančni prihodki, drugi prihodki), je v letu 2009 dosegla -13,1 %. V letu 2008 je bila vrednost 
pokazatelja -7,0 %. 

Kazalnik obračanja sredstev, merjen z razmerjem med celotnimi prihodki in povprečno vrednostjo vseh 
sredstev, je v letu 2009 znašal 0,56, v letu 2008 pa je dosegel 0,60. 

Celotna ekonomičnost, merjena z razmerjem med celotnimi prihodki in vsemi stroški in odhodki, je v letu 2009 
dosegla 0,88. V letu 2008 je bil dosežen kazalnik ekonomičnosti v višini 0,93. 

3Pokazatelji donosnosti so izračunani z upoštevanjem celotnega čistega poslovnega izida skupine (vsota čistega 
poslovnega izida večinskega lastnika in čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov). 

Kazalci donosnosti, obračanja sredstev in ekonomičnosti skupine Hit za leti 2009 in 2008. 
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3.1. Poslanstvo 
 
Poslanstvo Hita izhaja vedno iz zaupanja njegovih udeležencev, da bo skupina zadovoljila njihove interesne 
potrebe. Predstavlja najosnovnejši razlog za življenje skupine. Je vodilo in navdih njenega obstoja. Jasno in 
premišljeno poslanstvo daje zaposlenim občutek skupnega namena, smeri in priložnosti. 

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

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

3.2 Strategija razvoja

Za udejanjanje strategije stabilizacije in normalizacije poslovanja je matična družba v zadnjem četrtletju 2009 
opredelila program kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov ter začela z njihovim izvajanjem. Izdelala je Strategijo 
družbe za obdobje 2010–2012. Ob vrednotah, poslanstvu, velikem cilju in viziji je razvila strateške cilje in 
kazalnike. Oblikovani so v strateško mapo na podlagi metodologije izdelave uravnoteženega sistema 
kazalnikov. Slednja predstavlja osrednje menagersko orodje za uresničevanje strategije oziroma potrebnih 
sprememb. 
Ključni strateški cilji pokrivajo štiri vidike poslovanja (finančni vidik, vidik gostov, vidik procesov, vidik učenja in 
razvoja). So uravnoteženi, kar pomeni, da doseganje ciljev na enem področju poslovanja ne sme biti na škodo 
drugih ciljev. Prav tako vzpostavljajo ravnotežje med kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji ter med zunanjimi in 
notranjimi vidiki uspešnosti. 
Strateška mapa povezuje osemnajst ključnih strateških ciljev in njihova medsebojna vzročno-posledična 
razmerja glede na štiri vidike poslovanja. V okviru finančnega vidika in vidika gostov so to temeljni Hitovi cilji, v 
okviru vidika notranjih procesov in vidika učenja in rasti pa pogoji, ki jih je potrebno zagotoviti za doseganje teh 
ciljev. Za vsakega od strateških ciljev je bil opredeljen nosilec in strateški kazalniki, za vsak kazalnik pa so bile 
opredeljene ciljne vrednosti za leta 2010, 2011 in 2012 ter s tem tudi potrebni resursi za njihovo uresničevanje, ki 
so zajeti v programih za uresničevanje strateških ciljev in ciljnih vrednosti njihovih kazalnikov. 

Z namenom dobičkonosnega poslovanja v letu 2012 so bili določeni ključni strateški cilji za obdobje 2010–2011, 
in sicer: 

- povečanje produktivnosti, 
- stroškovno učinkovito poslovanje, 
- razvoj celovitih odnosov s ciljnimi skupinami gostov, 
- razvoj voditeljstva. 

3. Poslanstvo in strateški cilji
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Tako kot v večini držav po svetu tudi v Sloveniji spadajo igre na srečo med dejavnosti, ki jih država posebej 
regulira. Osnovna zakona, ki predpisujeta pogoje za izvajanje igralniške dejavnosti, sta Zakon o igrah na srečo 
in Zakon o davku od iger na srečo. Tu je še zakon o DDV, ki na igralniške družbe deluje razvojno zelo negativno, 
saj jih z dodatnim obdavčenjem odvrača od investicij v turistično infrastrukturo, kar je v direktnem nasprotju z 
vladno strategijo slovenskega turizma. Tudi koncesijska dajatev, namenjena za turistično infrastrukturo, se ne 
uporablja za dvig privlačnosti turističnih destinacij. Od avgusta leta 2007 na pogoje poslovanja igralniških družb 
vpliva tudi Zakon o prepovedi kajenja. Sam razvoj igralniško-zabaviščne dejavnosti v Sloveniji opredeljuje 
Strategija razvoja igralništva iz leta 1997, ki pa je že dlje časa zastarela.
 
Obstoječi pravni in davčni okvir igralniške dejavnosti temeljita na predpostavkah izpred desetih let in ne 
ustrezata več. Med letom 2009 so v državi potekale aktivnosti za pripravo nove strategije razvoja igralništva. 
Hit se zavzema, da bi strategija in na njeni osnovi spremenjena zakonodaja omogočili ustrezen razvoj dejavnosti. 
Odnos države do panoge igralništva v zadnjih letih ni bil razvojno naravnan. Zaradi toge zakonodaje se 
igralniške družbe ne morejo hitro prilagajati spremembam na trgu in tehnološkim inovacijam pri izvajanju iger. 
Visoki davki pa ravno tako ne omogočajo, da bi se igralnice v večji meri usmerile na oddaljene trge. 
V ostalih državah, kjer družbe skupine Hit izvajajo igre na srečo, je davčna zakonodaja bolj razvojno naravnana 
od slovenske. Poleg tega se ostale države hitro odzivajo na spremenjene tržne pogoje in tako skrbijo za 
konkurenčnost igralniških družb. Primer je Hrvaška, ki je s preoblikovanjem protikadilskega zakona opredelila 
igralnice kot zakonsko izjemo in tako preprečila večji upad prihodkov. 

Svetovna finančna kriza, ki se je začela že leta 2008, se je v začetnih mesecih leta 2009 stopnjevala v prvo 
svetovno gospodarsko recesijo po drugi svetovni vojni. Vrhunec je kriza dosegla v drugem četrtletju leta 2009, 
nato pa so se v številnih gospodarstvih (Kitajska, Japonska, ZDA, evrsko območje) izrazita negativna gibanja 
umirila, k čemur so pomembno prispevali obsežni fiskalni in monetarni paketi ukrepov vlad in centralnih bank, ki 
so uspeli stabilizirati razmere na finančnih trgih in v realnem sektorju. Drugo polovico leta je zaznamovalo 
izboljševanje razmer, kar se je kazalo v rasti industrijske proizvodnje in zaupanja potrošnikov, nekoliko pa so se 
umirile tudi razmere na trgu dela. Število brezposelnih po vsem svetu se je v letu 2009 povzpelo na rekordnih 
skoraj 212 milijonov, povprečna globalna stopnja brezposelnosti pa je znašala 6,6 %. Obseg svetovnega bruto 
domačega proizvoda naj bi se po prvih ocenah v letu 2009 zmanjšal za 2,2 %. Leto 2009 je bilo eno najtežjih tudi 
za svetovni turistični sektor, saj ga je poleg gospodarske krize prizadela tudi nova gripa. Najbolj je bila turistična 
dejavnost prizadeta v Evropi in na Bližnjem vzhodu, kjer se je število turistov zmanjšalo za 6 %. Še posebej so bile 
padajočemu trendu izpostavljene države srednje, vzhodne in severne Evrope.

Tudi v državah z evrom se je kriza v prvih mesecih leta 2009 še stopnjevala, potem pa se je postopno umirjala in 
začelo se je okrevanje gospodarstev, kar so potrdili tudi kazalniki ob koncu leta 2009. Po drugi strani pa je iz 
pokazateljev razvidno vztrajanje kreditnega krča in nadaljnje poslabševanje razmer na trgu dela.

Poslabšanje gospodarskih razmer v mednarodnem okolju in upad tujega povpraševanja sta v Sloveniji v prvi 
polovici leta 2009 povzročila poglobitev negativnih izvoznih trendov, povečana negotovost in težave s 
financiranjem pa so vplivale tudi na znižanje investicijske aktivnosti. Podatki za zadnji dve četrtletji kažejo na 
počasno okrevanje gospodarstva. Gospodarska rast je bila v letu 2009 negativna v višini 7,5 %. Cene življenjskih 
potrebščin so v letu 2009 porasle za 1,8%, rast je bila predvsem zaradi ukrepov ekonomske politike med 
najvišjimi v evrskem območju. Povprečna letna inflacija je znašala 0,9%. Na gibanje cen v letu 2009 so vplivale 
predvsem cene nafte (»učinek osnove«), šibka gospodarska aktivnost in rast cen storitev zaradi ukrepov 
ekonomske politike na davčnem področju. Razmere na trgu dela so se v letu 2009 močno poslabšale, število 
delovno aktivnih je upadalo, število registriranih brezposelnih oseb pa raslo. Konec decembra je bilo tako na 
zavodu za zaposlovanje prijavljenih 96.700 brezposelnih oseb, kar je za 45,9 % več kot konec leta 2008. Potrošnja 
in optimizem potrošnikov sta med letom upadala in kljub izboljšanju kazalnikov ob koncu leta ostala skromna.

4 Prikazane vrednosti v analizi poslovnega okolja in glavnih trgov so povzete po zadnjih objavah ustreznih 
institucij (UMAR, statistični uradi, Evropska komisija, IMF, Confindustria, EBRD …). 

44. Poslovno okolje in konkurenca
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Italija, Hitovo najpomembnejše tržišče in ena prvih držav, ki je padla v recesijo, se je v prvi polovici leta 2009 
soočala s krčenjem gospodarstva, padanjem cen življenjskih potrebščin, rastjo brezposelnosti, povečanim 
nezaupanjem prebivalstva in manjšo potrošnjo, v drugi polovici leta pa so se pričeli kazati znaki izboljšanja. 
Italijansko gospodarstvo je po petih četrtletjih negativne rasti v tretjem četrtletju leta 2009 pričelo ponovno 
rasti, zahvaljujoč industrijski proizvodnji. Italija je v letu 2009 beležila negativno rast bruto domačega proizvoda 
v višini -5%. Medletna inflacija je znašala 1%, povprečna pa 0,8%, kar je najnižja vrednost v zadnjih petdesetih 
letih. V letu 2009 je Italija beležila 8,5-odstotno rast brezposelnosti, tj. porast števila brezposelnih na preko 2 
milijona. 

Avstrija je v letu 2009 dosegla 3,4% upad bruto domačega proizvoda in bila tako nekoliko pod povprečjem 
evrskega območja. Izvoz blaga, industrijska proizvodnja ter investicije so močno upadli, medtem ko se je 
zasebna potrošnja izkazala kot odpornejša. Sredi leta je prišlo do prekinitve negativnih trendov s ponovno rastjo 
avstrijskega uvoza in industrijske proizvodnje, kot rezultata ekspanzivno naravnane monetarne in fiskalne 
politike po vsem svetu. Posledice krize naj bi avstrijsko gospodarstvo čutilo še dlje časa zaradi močne vpletenosti 
v gospodarstva srednje in vzhodne Evrope. V letu 2009 je bila zabeležena 1,1% inflacija, povprečna inflacija pa je 
dosegla 0,4 %. 

V Črni gori je bila v letu 2009 po podatkih državnega statističnega urada inflacija, merjena z indeksom 
potrošniških cen, 3,4 %, industrijska proizvodnja je zabeležila 32,2-odstotni upad, neto plače pa so se povišale za 
11,3 %. V Črni gori že vrsto let poslujejo v evrih, bančni sistem je v glavnem stabilen. Makroekonomska gibanja v 
letu 2009 kljub veliki prisotnosti vplivov recesije ocenjujejo kot še relativno ugodna. Po podatkih Ministrstva za 
turizem je turistična dejavnost v Črni gori v letu 2009 ustvarila 15,7 % bruto domačega proizvoda. V primerjavi z 
letom 2008 so zabeležili 1,6-odstoten porast števila turistov, nočitev pa je bilo za 3,1 % manj. 

Politična in gospodarska situacija v Bosni in Hercegovini (BIH) sta bili v letu 2009 še vedno pod strogim 
nadzorom mednarodne skupnosti. Politične razmere so sicer izredno nestabilne, nekateri celo ocenjujejo, da so 
politične razmere na najnižji točki od leta 1991. Še vedno je prisotno kriminalno podzemlje, ki pa je imelo v 
preteklosti veliko več moči. Gospodarska situacija v BIH je zelo slaba, saj ji pripada drugo mesto med siromašnimi 
državami na področju Balkana (takoj za Albanijo). Realne ekonomije je zelo malo, prevladujejo storitvene 
dejavnosti. Posledica tega je velik zunanjetrgovinski primanjkljaj. Državo v tranziciji že vsa leta po vojni pesti 
izredno visoka brezposelnost, nizka kupna moč prebivalcev, nelikvidnost ter finančna nedisciplina.

Na Hrvaškem gibanja makroekonomskih pokazateljev kažejo na močno zmanjšanje gospodarske aktivnosti v 
prvih dveh četrtletjih leta 2009, ki je predvsem posledica upada zasebne potrošnje, investicij in izvoza, ter na 
rahlo izboljšanje v tretjem in četrtem četrtletju. Hrvaško gospodarstvo se je v letu 2009 skrčilo za 5,8 % in beležilo 
1,9-odstotno rast cen življenjskih potrebščin. 

V letu 2009 so se vse večje igralnice in igralniške destinacije po svetu soočale z nadaljevanjem upadanja 
realizacije, ki se je začelo v drugi polovici leta 2008 po izbruhu svetovne finančne krize. Upad realizacije v letu 
2009 glede na leto 2008 se je v povprečju gibal med 10 in 15 %. Zaradi padca kupne moči se je zmanjšala poraba 
gostov. 
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K poslabšanju pogojev poslovanja matične družbe ter odvisne družbe Casino Kobarid je dodatno pripomogla 
še širitev konkurence. Tako je v mesecu aprilu leta 2009 začel poslovati nov igralni salon Fortuna v Rožni Dolini, 
konec leta pa še igralni salon Admiral v Kozini. Med obstoječimi saloni so posamezni povečali število igralnih 
avtomatov, nameščali novejše, atraktivnejše avtomate ter še agresivneje nastopali na trgu (table, oglaševanje, 
trženjske akcije v igralnicah, večje ugodnosti za goste …). Casino Venezia, Hitov največji italijanski konkurent, je 
vse leto obnavljal in moderniziral ponudbo igral, drastičnega povečanja igralnih mest pa še ni izvedel. Dejstvo je, 
da se tudi konkurenti srečujejo s slabšimi pogoji poslovanja, povezanimi z recesijo, ter vse večjo konkurenco. V 
Italiji namreč močno narašča število igralnih avtomatov izven igralnic ter spletna ponudba spretnostnih iger 
(stave, spletni poker turnirji …). Po neuradnih podatkih naj bi vse igralnice v Italiji zaključile leto 2009 z nižjo 
doseženo realizacijo kot v letu 2008, o slabšem poslovanju pa poroča tudi večina slovenskih igralniških 
ponudnikov.

Na Gorenjskem so Hitovemu igralniško-zabaviščnemu centru Korona v Kranjski Gori in igralnemu salonu 
družbe Hit Larix konkurenca Casino Bled, igralni salon Vulkan ter igralni salon Casino Tivoli. Vsi navedeni 
ponudniki so nastopali na slovenskem in avstrijskem trgu z agresivnimi trženjskimi aktivnostmi. Večina jih je 
ponujala tudi zabavni program, kulinariko in je prirejala nagradne igre z bogatimi nagradnimi skladi. Na 
avstrijskem Koroškem pa predstavlja resno konkurenco igralnica Casino Velden, ki je konkurirala z vse 
agresivnejšimi trženjskimi aktivnostmi in organiziranjem vrste privlačnih turnirjev in nagradnih iger. 

Družbi Hit Šentilj je v letu 2009 predstavljala največjo konkurenco na ciljnem trgu avstrijske Štajerske Casino 
Graz, v kateri so vse bolj opuščali kodeks oblačenja in se intenzivneje ukvarjali s ponudbo zabavnega programa 
ter z agresivnim trženjskim pristopom. Na avstrijskem Štajerskem je poslovalo še nekaj manjših igralnih salonov, 
večino teh naj bi v naslednjih letih zaprli. V Mariboru družbi konkurira igralni salon Joker, ki je v zadnjih letih 
izredno uspešen in temelji izključno na domačih gostih. V letu 2009 je investiral v razširitev salona in nabavo 
novih igralnih avtomatov. V Zagrebu, razen petih manjših igralnic, ni bilo nobene večje, ki bi se lahko primerjala z 
igralniško-zabaviščnim centrom Mond v Šentilju. Na Hrvaškem so poleg igralnic zelo popularni tudi igralni 
saloni. 

Konkurenca družbe Hit Montenegro na področju iger na srečo se je v letu 2009 povečala z odprtjem novega 
salona z igralnimi avtomati v Kotorju, kjer se ilegalno izvajajo tudi žive igre. V zimskem času je družbi predstavljal 
resno konkurenco Grand Casino v Beogradu. V okolici se je – in pričakovati je, da se bo tudi v prihodnje – odpiralo 
vedno več nastanitvenih objektov, ki gostom nudijo kakovostno zabavo. Na področju hotelirstva družbi 
konkurira vrsta hotelov v Budvi, v ostalih turističnih središčih črnogorskega primorja in širše na področju južnega 
Jadrana. 

Ključni konkurent družbe Hit Coloseum je Loterija BiH, ki ima v občini Sarajevo 60 svojih poslovalnic in je samo v 
letu 2009 povečala število igral iz 391 na 1000. Slednje je povzročilo znižanje deleža igralnice Coloseum Club v 
Sarajevu po številu igralnih avtomatov z 28 na 15 %. Močan konkurent družbi so v Sarajevu tudi številni saloni z 
igralnimi avtomati ter športne stavnice, ki so na tem območju zelo razvite in popularne. V Sarajevu obstaja tudi 
veliko sivega trga; to so v glavnem registrirani klubi, kjer se igrajo predvsem igre s kartami. Na področju gostinske 
in zabavne dejavnosti v Sarajevu je konkurenca vse hujša. Družba trenutno ohranja konstanten delež po 
prihodkih gostinstva, vendar se zaveda, da bo z obstoječo ponudbo v prihodnje zelo težko konkurirala.

Največja konkurenca Casinoja Kristal v Umagu sta v letu 2009 bila Casino Mulino in Casino Solei, prisotnih pa je 
bilo še nekaj manjših igralnic in avtomat klubov. Ponudba zabave v Umagu je bila omejena na ponudbo za 
mlajšo populacijo in še to le v sezoni. Konkurenco na področju hotelirstva je predstavljala vrsta hotelov skupine 
Sol Melia in Kempinski Adriatic hotel. Najpopolnejši in najsodobnejši produkt ima hotel Mulino, ki se uvršča v 
kategorijo ''tematski hoteli'', v katero se lahko usmeri tudi družba Casino Kristal. 

Družbi Hit Alpinea in Hit Bovec sta imeli na širšem področju tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo več 
konkurenčnih turističnih destinacij, ki so se v času krize soočale s padanjem števila turistov in nočitev ter se zato z 
agresivnimi tržnimi nastopi trudile ohranjati oziroma povečati svoj tržni delež.
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Aktivno družbeno odgovorno sodelovanje skupine Hit 

Skupina Hit je vedno znala prisluhniti potrebam lokalnih okolij, v katerih so prisotni objekti njenih družb, ter 
dejavno sodelovala pri družbeno odgovornih in razvojnih projektih. Tudi v letu 2009 je nadaljevala s podporo 
kulturnim in športnim aktivnostim, vendar je svoje finančne vložke racionalizirala. Manjše finančno vlaganje je 
učinkovito nadomestila s še aktivnejšim pristopom k organizaciji, predvsem pa z uporabo drugačnih, 
inovativnih tržno-komunikacijskih orodij. 
V 2009 je glavnino sredstev, namenjenih sponzorskim in donatorskim projektom, usmerila v športne aktivnosti. 
Zima je bila tako zopet v znamenju alpskega smučanja. Sponzorsko je podprla Pokal Vitranc v Kranjski Gori in 
organizirala spremljajoči dogodek ''X-plozija zabave''. S slednjim je obiskovalcem Pokala Vitranc predstavila širšo 
ponudbo Kranjske Gore in omogočila sinergične promocijske učinke športa in glasbe. Odvisna družba Mond iz 
Šentilja je podprla prepoznavno slovensko športno prireditev Zlata lisica, družba Hit pa je sponzorsko podpirala 
prepoznavne smučarje in tiste, ki si še utirajo pot med svetovno smučarsko elito. Družba je ponosna, da so njeno 
ime zastopali Andrej Jerman, Ilka Štuhec, Matic Skube, Andrej Šporn in Rok Perko, na ledenih ploskvah pa so 
družbo Hit promovirali hokejisti kluba Acroni Jesenice. 

Matična družba je aktivno podpirala tudi športne in kulturne dogodke na območju severne Primorske. V Novi 
Gorici je februarja tako gostila 14. mednarodni šahovski turnir, tradicionalno je nadaljevala z večletno podporo 
razvoju sodobnega kajakaškega centra v Solkanu, maja pomagala pri izvedbi tekme za svetovni pokal v spustu, 
julija pa pri izvedbi evropskega mladinskega prvenstva. Že tretje leto zapored je nadaljevala tudi s podporo 
tekmi Hit Challenge, uvrstitveni tekmi na nivoju svetovnega pokala, avgusta pa je v Kanalu sodelovala pri 
izvedbi tekme za svetovni pokal v skokih z višin. Na Goriškem je nadaljevala s podporo najvidnejšim športnim 
klubom. Preko nogometnega društva Mladi nogometaš je tako omogočala vadbo več kot štiristo mladim 
nogometašem. Večje podpore sta bila deležna novogoriška Ženski odbojkarski in Kolesarski klub. Pod Hitovim 
okriljem so športne uspehe nizali tudi Odbojkarski klub Prvačina, Šahovski klub Nova Gorica in Kajak klub Nova 
Gorica. 
Posebne pozornosti so bili kot vedno deležni tisti, ki to najbolj potrebujejo – otroci. Družba Hit je  sodelovala z 
društvom Sonček, ki je dvakrat v letu priredil košarkarski festival šolske mladine iz številnih držav, v poletnih 
mesecih pa počitniško druženje otrok, kjer so bila otrokom omogočena vznemirljiva športna doživetja s 
kajakaškimi tečaji. 

Največ sredstev iz naslova donacij je bilo kot vedno namenjenih pomoči socialno šibkejšim družinam. Pomoči so 
bili deležni tudi bolnišnica za invalidno mladino Stara Gora, Društvo diabetikov Nova Gorica, Zveza prijateljev 
mladine pa tudi nekatere prireditve, ki v svojih ciljih združujejo dobrodelne aktivnosti.

5. Politika družbene odgovornosti
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6.1 Revizorjevo poročilo – nekonsolidiran izkaz
 

6. Revizorjevi poročili
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6.2 Revizorjevo poročilo – konsolidiran izkaz
 

Skupina Hit
Letno poročilo 2009

29



 
 

2009 2008

(v EUR) (v EUR)

Čisti prihodki iz prodaje poslovnih učinkov 210.310.120 233.492.168 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (366.072) 134.905 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.680.362 1.795.517 

Prevrednotovalni in ostali poslovni prihodki 1.844.960 4.520.958 
Kosmati donos iz poslovanja 213.469.370 239.943.548

Poslovni odhodki (232.910.106) (249.360.859)

Stroški blaga, materiala in storitev (77.525.379) (88.259.240)

Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala (23.181.248) (24.963.440)

Stroški storitev (54.344.131) (63.295.800)

Stroški dela (81.436.363) (91.245.772)

Stroški plač (59.532.154) (63.136.712)

Stroški socialnih zavarovanj (13.369.412) (14.421.423)

  - Stroški pokojninskih zavarovanj (9.059.393) (10.138.096)

  - Stroški drugih socialnih zavarovanj (4.310.019) (4.283.327)

Drugi stroški dela (8.534.797) (13.687.637)

Odpisi vrednosti (38.223.926) (36.502.459)

Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih (37.288.521) (36.502.459)

Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih (935.405)

Drugi poslovni odhodki (35.724.438) (33.353.388)

Dobiček iz poslovanja (19.440.736) (9.417.311)

Finančni prihodki 2.528.836 3.229.931

Finančni prihodki iz deležev 1.631.254 1.330.222 

Drugi finančni prihodki iz deležev 1.631.254 1.330.222 

Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev 897.582 1.899.709 
Finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev do pridruženih 

družb 37.074 36.188 

Drugi finančni prihodki iz obresti od danih posojil in poslovnih terjatev 860.508 1.863.521 

Finančni odhodki (16.285.536) (16.236.921)

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (4.770.640) (6.300.728)

Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah pridruženih podjetij (4.005.798) (5.806.383)

Drugi prevrednotovalni finančni odhodki (764.842) (494.345)

Finančni odhodki iz poslovnih in finančnih obveznostii (11.514.896) (9.936.193)

Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih  družb (1.835.626)

Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (9.475.940) (9.909.991)

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti (203.330) (26.202)

Drugi prihodki 272.447 2.571.525

Drugi odhodki (167.108) (479.085)

Poslovni izid pred davki (33.092.097) (20.331.861)

Davek iz dobička (485.500) (600.793)

Odloženi davki 5.229.246 3.725.522 

Čisti poslovni izid manjšinjskih lastnikov 1.074.128 (934.338)

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (27.274.223) (18.141.470)  
 

7.1 Skupinski izkaz poslovnega izida za leti, končani 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008
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31.12.2009 31.12.2008

(v EUR) (v EUR)

SREDSTVA 376.414.044 398.411.783

Dolgoročna  sredstva 318.074.733 334.982.065

    Neopredmetena sredstva in dolg.aktivne čas.razm. 15.912.394 21.944.387 

    Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 1.551.994 1.747.637 

    Dolgoročne premoženjske pravice 11.345.810 13.238.566 

    Uskupinjevalno dobro ime 3.013.156 6.913.630 

    Predujmi za neopredmetena sredstva 25 

    Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.434 44.529 

Opredmetena osnovna sredstva 243.724.020 249.957.589 

    Zemljišča in zgradbe 201.062.889 192.866.341 

       - Zemljišča 20.861.781 23.160.517 

       - Zgradbe 180.201.108 169.705.824 

    Druge naprave in oprema 33.333.728 45.280.700 

    Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 9.327.403 11.810.548 

      - Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 124.900 448.295 

      - Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 9.202.503 11.362.253 

Naložbene nepremičnine 13.465.639 13.799.710 

Dolgoročne finančne naložbe 36.196.386 45.229.209 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 35.374.654 44.383.814 

    Delnice in deleži v pridruženih družbah 2.377.620 7.183.280 

    Drugi delnice in deleži 30.303.008 32.172.944 

    Druge dolgoročne finančne naložbe 2.694.026 5.027.590 

Dolgoročna posojila 821.732 845.395 

    Dolgoročna posojila drugim 821.732 845.395 

Dolgoročne poslovne terjatve 1.489.590 1.653.613 

    Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.489.590 1.653.613 

Odložene terjatve za davek 7.286.704 2.397.557 

Kratkoročna sredstva 46.890.223 52.893.890 

Zaloge 4.216.587 4.917.457 

    Material 2.505.172 2.905.415 

    Nedokončana proizvodnja 412.159 778.230 

    Proizvodi in trgovsko blago 1.241.046 1.182.727 

    Predujmi dani drugim 58.210 51.085 

Kratkoročne finančne naložbe 14.206.775 11.869.290 

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 12.168.116 10.048.609 

    Druge kratkoročne finančne naložbe 12.168.116 10.048.609 

Kratkoročna posojila 2.038.659 1.820.681 

    Kratkoročna posojila pridruženim družbam 657.664 625.736 

    Kratkoročna posojila drugim 1.380.995 1.194.945 

Kratkoročne poslovne terjatve 9.705.988 13.213.055 

    Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 5.116.524 3.839.119 

    Kratkoročne terjatve do pridruženih družb 21.717 16.642 

    Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 4.567.747 9.357.294 

Denarna sredstva 18.760.873 22.894.088 

Aktivne časovne razmejitve 11.449.088 10.535.828 

 

7.2 Skupinski bilanci stanja za leti, končani 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008
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7.2 Skupinski bilanci stanja za leti, 
končani 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 – nadaljevanje
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31.12.2009 31.12.2008

(v EUR) (v EUR)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 376.414.044 398.411.783

Kapital lastnikov obvladujoče družbe 128.460.261 158.957.419 

Vpoklicani kapital 28.328.468 28.328.468 

    Osnovni kapital 28.328.468 28.328.468 

Kapitalske rezerve 29.618.361 29.618.361 

Rezerve iz dobička 55.494.377 84.166.764 

    Zakonske rezerve 5.303.159 5.303.159 

    Druge rezerve iz dobička 50.191.218 78.863.605 

Preneseni čisti poslovni izid 10.174.161 

Preostanek čistega izida poslovnega leta (9.967.736)

Presežek iz prevrednotenja 15.276.412 16.793.587 

Uskupinjevalni popravek kapitala (257.357) (156.186)

Kapital manjšinskih lastnikov 20.683.549 22.438.309 

Druge sestavine kapitala manjšinskih lastnikov 20.683.549 22.438.309 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 10.281.715 6.999.190 

    Rezervacije za odpravnine in podobne obveznosti 4.649.622 4.520.513 

    Druge rezervacije 2.500.000 1.500.000 

    Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.132.093 978.677 

Dolgoročne obveznosti 120.811.546 101.274.464 

Dolgoročne finančne obveznosti 120.772.609 100.439.821 

    Dolgoročne finančne obveznosti do bank 112.656.804 93.051.509 

    Dolgoročne finančne obveznosti do drugih 8.115.805 7.388.312 

Dolgoročne poslovne obveznosti 23 52.328 

    Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih 23 52.328 

Odloţene obveznosti za davek 38.914 782.315 

Kratkoročne obveznosti 92.130.409 105.268.081 

Kratkoročne finančne obveznosti 57.767.009 62.038.114 

    Druge kratkoročne finančne obveznosti do pridruţenih druţb 1.896.283 

    Kratkoročne finančne obveznosti do bank 53.792.634 61.338.849 

    Druge kratkoročne finančne obveznosti 2.078.092 699.265 

Kratkoročne poslovne obveznosti 34.363.400 43.229.967 

    Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.167.096 1.107.503

    Kratkoročne poslovne obveznosti do prid.družb 15.857 32.588

    Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 18.295.502 19.115.437 

    Druge kratkoročne poslovne obveznosti 14.884.945 22.974.439 

Pasivne časovne razmejitve 4.046.564 3.474.320 

Zabilančne obveznosti 19.430.534 22.080.681
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2009 2008

(v EUR) (v EUR)

13.696.600 28.565.277 

211.247.831 243.537.262 

(202.329.670) (215.757.107)

4.778.439 785.122 

1.317.263 9.405.367 

(713.257) 2.761.334 

(793.160) 2.691.087 

(4.312.271) (106.464)

747.516 106.481 

(3.168.586) 3.570.430 

10.277.336 1.195.888 

(720.315) (813.389)

15.013.863 37.970.644 

15.133.525 10.411.545 

1.774.674 8.167 

2.530.681 

295.735 976.477 

652.806 6.501.103 

653.165 181.180 

8.735.106 2.016.780 

491.358 727.838 

(30.176.990) (52.797.556)

(1.383.275) (2.641.170)

(21.712.106) (30.682.891)

(364.476) (70.000)

(6.297.133) (15.833.398)

(420.000) (3.570.097)

(15.043.465) (42.386.011)

169.566.079 146.748.134 

33.345.653 12.846.196 

136.220.426 133.901.938 

(173.673.047) (146.638.369)

(6.962.252) (8.372.782)

(18.046.566) (5.890.617)

(145.289.429) (129.101.541)

(3.374.800) (3.273.429)

(4.106.968) 109.765 

18.760.873 22.894.088 

(4.136.570) (4.305.602)

3.355 3.030 

22.894.088 27.196.660  

 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 

a) Postavke izkaza poslovnega izida

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

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

poslovnih obveznosti

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

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 

odloţenih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

Začetne manj končne poslovne terjatve

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

Začetne manj končne zaloge

Končni manj začetni poslovni dolgovi

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

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

b)

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU 

a) Prejemki pri naloţbenju

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

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

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b)  Izdatki pri naloţbenju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju ali prebitek izdatkov pri naloţbenju (a + 

b)

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a 

+ b)

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

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

Tečajne razlike pri prevedbi

y) Začetno stanje denarnih sredstev

 

7.3 Skupinski izkaz denarnih tokov za leto, 
končano na dan 31. 12. 2009 – različica II

Skupina Hit
Letno poročilo 2009
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