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Družba Hit v letu 2013 vidno izboljšala poslovni 

izid, letos v načrtu obrat v rast  
 
Nova Gorica, 22. 4. 2014 – Na današnji novinarski konferenci je predsednik uprave 

družbe Hit, mag. Dimitrij Piciga, predstavil rezultate poslovanja družbe in skupine Hit v 

letu 2013 in v prvih treh mesecih letošnjega leta, posebna pozornost pa je bila 

namenjena načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe ter 30-letnici 

Hitovega igralništva. 
 

Poslovni rezultati družbe in skupine Hit v letu 2013 
 
Družba Hit je v letu 2013 ustvarila 149,2 mio EUR bruto realizacije, od tega 126,8 mio EUR z 
dejavnostjo igralništva (- 8 % na 2012), 16,8 mio EUR z gostinstvom (- 9 % na 2012) in 5,6 mio 

EUR z ostalimi dejavnostmi. Hitove igralnice so beležile 1.331 tisoč obiskov, kar je za 4 % manj 
kot leto pred tem. Hotelske kapacitete je koristilo 76 tisoč gostov (+ 6 % na 2012), ki so ustvarili 
143 tisoč nočitev (+ 4 % na 2012). Družba je v poslovnem letu 2013 ustvarila 118,5 mio EUR 
poslovnih prihodkov (- 8 % na 2012), beležila 116 mio EUR poslovnih stroškov (14 mio EUR 
manj od 2012) in ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 2,3 mio EUR. Čisti poslovni izid se 

je v letu 2013 v primerjavi z letom poprej izboljšal za 35,3 mio EUR in znaša -1,7 mio EUR. 
Zgovorna sta tudi podatka, da je družba Hit v lanskem letu plačala kar 38,6 milijonov EUR 

skupnih igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev) in zmanjšala 
celotno zadolženost za 15,2 mio EUR v primerjavi s koncem leta 2012. Ta je na dan 31. 12. 
2013 znašala 98,9 mio EUR. 
 
Skupina Hit je v letu 2013 realizirala poslovne prihodke v višini 164,1 mio EUR (- 7 % glede 
na 2012) in glede na leto 2012 znižala stroške poslovanja za 8,3 %. Ob koncu poslovnega leta 
2013 je skupina Hit beležila 0,8 mio EUR izgube iz poslovanja (- 3,1 mio EUR v 2012) in 5,3 

mio EUR konsolidirane čiste izgube (- 32,4 mio EUR v letu 2012).  
 
»Upravičeno smo lahko ponosni, da smo z doslednim izvajanjem številnih načrtovanih ukrepov v 
sklopu poslovnega prestrukturiranja uspeli umiriti padanje prihodkov in obvladati stroške 
poslovanja družbe Hit. V prvih mesecih lanskega leta, ko se je nakazovala možnost tudi do 15-
odstotnega znižanja realizacije v primerjavi z letom prej, smo si za cilj zadali, da padanje prihodkov 

ne bo preseglo desetih odstotkov. Dejstvo, da je družba Hit v lanskem letu poslovala manj slabo, 
kot smo pričakovali, nas nikakor ne more pomiriti in zadovoljiti, boljši rezultati predvsem druge 

polovice leta pa kažejo, da so poteze in smernice načrta prestrukturiranja družbe prave,« je 
rezultate poslovanja družbe Hit v lanskem letu komentiral mag. Dimitrij Piciga, predsednik uprave 
družbe Hit. 
 

Ocene poslovanja družbe in skupine Hit v prvih mesecih leta 2014 
 
Družbi Hit je v prvih treh mesecih tekočega poslovnega leta uspelo doseči 4,9-odstotni dvig 
bruto realizacije iger na srečo glede na isto obdobje preteklega leta. Hitove igralnice in igralne 
salone je obiskalo za 3,6 % več gostov, za kar 17,3 % več nočitev pa je bilo ustvarjenih v 
Hitovih hotelih glede na isto obdobje lani. Ocenjen dobiček iz tekočega poslovanja znaša 0,7 
mio EUR, izguba pred davki pa je ocenjena v višini 0,5 mio EUR.  
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Skupina Hit je po prvih ocenah dosegla dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 0,7 mio EUR 

(11,3 % nad obdobnim planom), ocenjena izguba pred davki v višini 0,9 mio EUR pa je skoraj 

za tretjino nižja od planirane.  
 
»Začetek in prvi meseci letošnjega poslovnega leta so za družbo Hit spodbudni, saj vsi poslovni 
kazalci izkazujejo pozitivne premike, rezultati pa potrjujejo in celo presegajo zastavljene cilje. Prve 
znake odzivnosti in okrevanja trga pa zaznavajo tudi neposredni konkurenti na italijanskem trgu. 
Porast nočitev vidno vpliva na realizacijo igralniške dejavnosti, zgovoren je namreč podatek, da 

gostje, ki ustvarijo vsaj eno nočitev v Hitovih hotelih, prispevajo kar 45-odstotkov v realizaciji iger 
na srečo v družbi. To samo potrjuje pomen podaljševanja bivanja gostov na destinaciji, tako z 
zagotavljanjem kakovosti in možnosti dodatnih storitev znotraj Hitovih poslovnih enot, kot tudi v 
povezovanju z lokalnimi turističnimi akterji v posameznih destinacijah,« pravi mag. Dimitrij Piciga. 
  
V družbi Hit letos načrtujejo za dobrih 5 mio EUR investicij v razvoj. Največ sredstev bo 

namenjenih za nove igralne naprave, nekaj so jih gostom že predstavili v minulih mesecih, v maju 
bodo v Hitovih igralnicah kot prvi v Evropi v sodelovanju s slovensko družbo Goldclub namestili 
progresivno igro Duma, do poletja načrtujejo odprtje igralnice na prostem v igralnem salonu Drive-
in ter druge izboljšave, kot odgovor na zahteve trga. Pomembna pozornost bo v letošnjem letu in v 
letih, ki sledijo, usmerjena k razvoju potencialna spletnega igralništva ter izkoriščanju sinergije 

med spletnim in klasičnim igralništvom.  
 

Še naprej si bodo prizadevali podaljšati bivanje gostov in s tem dvigovati realizacijo iger na 
srečo na različnih Hitovih destinacijah, tudi s prilagajanjem cenovne in kakovostne politike ob-
igralniške dejavnosti (gostinstvo, storitve dobrega počutja, nočitve). Za uresničevanje prihodkovnih 
ciljev bo družba Hit predvsem z aktivnejšim izkoriščanjem možnosti, ki jih omogoča sistem 
zvestobe Privilege klub, skušala zadrževati oz. postopno povečevati obiske in porabo obstoječih 
gostov ter z zasičenega bližnjega trga pridobiti tudi nove goste. Veliko tržnih in diplomatskih 
naporov pa družba že vlaga pri nagovarjanju in hkrati pridobivanju novih gostov iz novih, 
oddaljenih trgov (srednja in južna Italija, ostala Avstrija ter novi »fly-in≪ trgi t. j. Kitajska, Rusija, 

Turčija, Izrael …).  
 

Načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe Hit – Hit Evropa 

 
Strateški cilj postati največji in najmodernejši zabaviščno-igralniški ponudnik v Evropi, 
predstavlja temeljno vodilo dokumenta, ki ga je uprava družbe Hit v sodelovanju s strokovnimi 

sodelavci pripravila in predstavila ključnim deležnikom družbe. Načrt prestrukturiranja je že potrdil 
nadzorni svet družbe, z njim so se seznanili zaposleni, njegova ključna vloga pa se kaže tudi v 
dogovorih z bankami. 
 
Načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe Hit (2014–2021), vključuje 

analizo stanja in izpostavlja razloge za odločnejše ukrepe, predstavlja kratkoročne rešitve za 
zaustavitev padanja prihodkov in podaja usmeritve za razvoj družbe Hit do leta 2021. Dokument v 
kratkoročnem obdobju opredeljuje način poslovanja družbe Hit s ciljem, da družba v letu 2014 
stabilizira poslovanje in izkazuje pozitiven rezultat.  
 
Ključno zagotavljanje dobrega denarnega toka bo mogoče tudi s pomočjo ustreznih dezinvesticij 
naložb in nepremičnin, ki niso neposredno povezane s primarno dejavnostjo ter finančnega 

prestrukturiranja v dogovoru z bankami o reprogramu in z 18–mesečnim moratorijem odplačevanja 
kreditov. Družba Hit bo še naprej razvijala zabaviščno-igralniško destinacijo Goriška, turistično-
igralniško destinacijo Kranjska Gora, upravljala igralniško-zabaviščna centra Mond in Fontana ter v 
poslovanju prepletala ponudbo spletnega igralništva in VLT salonov v Italiji. 
 

Družba Hit bo ob stabilnejšem poslovanju tekoče investirala v prilagoditev produkta zahtevam trga 

in aktivno iskala strateškega partnerja za razvojno naravnano dokapitalizacijo, ki bi po letu 
2018 omogočil uresničitev ključnih prebojnih investicij (integrirani zabaviščno-igralniški 
kompleks na Goriškem in Alpine Spa Casino Resort v Kranjski Gori). 
 
Pomemben vzvod za dolgoročno rast družbe zato predstavljajo tudi ustrezne zakonodajne 
spremembe. Država bi namreč prav z novo igralniško zakonodajo morala omogočiti lastninjenje in 
vstop strateškega partnerja oz. partnerjev ter ustvariti davčne pogoje, ki bodo spodbujali 

investicije in nadaljnji razvoj slovenske igralniško-zabaviščne dejavnosti.  
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30- letnica Hitovega igralništva 
 
V letu 2014, ki ga zaznamuje 30-letnica Hitovega igralništva, prav ta pomembna prelomnica 
predstavlja rdečo nit dogajanja in priložnost za dvig kakovosti ponudbe v Hitovih igralniško-
zabaviščnih centrih, igralnicah, igralnih salonih ter tudi izven njih. V družbi Hit tako že konec 
meseca maja v novogoriškem športnem parku načrtujejo izvedbo dobrodelnega športnega 

projekta »Goals for Kids«, kjer se bodo na dobrodelnih nogometnem turnirju pomerile največje 
zvezde slovenskega, italijanskega in hrvaškega nogometa. Konec poletja bo Goriško presenetil 
večji mednarodni glasbeni dogodek na prostem, praznovanje pa bodo zaokrožili z 
decembrskim dogajanjem v igralniško-zabaviščnem centru Park, kjer je pred 30. leti 
zaživela prva Hitova igralnica. 
 
 

___________  
Več informacij: Lavra Peršolja, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja@hit.si, m 031 336 814 


