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Grand hotel Union d.d. 
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana 

 
 
 
Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja 
 
 

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA  
družbe Grand hotel Union d.d. za obdobje od 1.1.2014 do 16.5.2014 

 
 
1. Osnovni podatki o družbi 
 
 
Firma:     GRAND HOTEL UNION d.d. 
 
Sedež:     Ljubljana 
 
Poslovni naslov:   Miklošičeva cesta 1, 1000  LJUBLJANA 
 
Velikost:    velika družba 
 
Šifra dejavnosti (SKD): I55.10 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
 
Dejavnost:    Hoteli in gostinstvo 
 
Pravnoorganizacijska oblika:  Delniška družba d.d. 
 
Matična številka:   5001153000 
 
Davčna številka:   SI79834264 
 
Ustanovljeno leta:   1905, 11.11.1997 – kot delniška družba 
 
Vpis v sodni register: Družba je bila dne 11.11.1997 vpisana v sodni register pri 

Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vložka 1/ 
03932 /00, SRG 97/00812 kot delniška družba 

 
Osnovni kapital: 7.485.695,10 evrov (sklep okrožnega sodišča o vpisu 

spremembe z dne 19.4.2012) 
 
Število delnic: 1.793.869 kosovnih delnic (odredba KDD, d.d.  z dnem 

9.5.2012); delnice so uvrščene na odprti trg Ljubljanske borze 
(vstopna kotacija) z oznako GHUG 

 
Organi družbe:    Uprava – Glavni direktor 

Nadzorni svet 
Skupščina 

 
Glavni direktor:    Bogdan Lipovšek 
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Predsednik nadzornega sveta:  Primož Raktelj 
 
Število zaposlenih:   213  
 
Lastniki podjetja z 20 ali več  ACH, d.d. – 75,35 % delež v naložbi  
odstotnim lastniškim deležem:  Grand Hotel Union d.d.  
  
Odvisna družba: IP Central d.o.o. (Grand hotel Union d.d. ima 100 % poslovni 

delež v družbi IP Central d.o.o.) 
 
 
2. Uvodno pojasnilo 
 
Na podlagi priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze, d.d. in na podlagi 
tretjega odstavka 114. člena ZTFI  družba Grand hotel Union d.d. objavlja vmesno poročilo 
poslovodstva, ki se nanaša na obdobje od 1.1.2014 – 16.5.2014 (dan objave poročila). 
 
Opis poslovanja in finančnega položaja skupine Grand hotel Union, obvladujoče družbe Grand hotel 
Union d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. so pripravljeni na podlagi podatkov do dne 16.5.2014 
oziroma zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih izkazov. 
 
Skupina Grand hotel Union je v letu 2014 sestavljena iz obvladujoče družbe Grand hotel Union, d.d., 
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana in odvisne družbe IP Central d.o.o., Miklošičeva cesta 9, Ljubljana. 
 
Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega 
obveščanja Ljubljanske borze (SEO-net) in na svoji internetni strani (http://www.union-hotels.eu/). 
 
 
3. Pomembnejši poslovni dogodki v obdobju v obvladujoči in odvisni družbi in njihov vpliv na 

finančni položaj  
 

- V mesecu januarju 2014 je bila realizirana prva faza projekta »Nova poslovna strategija IP 
Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«: 
• dne 29.1.2014 je bila z odvisno družbo IP Central, d.o.o. sklenjena kupoprodajna pogodba 

za prodajo poslovnih prostorov hotela Central s pripadajočimi prostori ter Franky´s bar, v 
stavbi na naslovu Miklošičeva 9, Ljubljana ter kupoprodajna pogodbo za prodajo 
premičnin  (pripadajoče opreme). Nakup opreme je družba IP Central d.o.o. financirala z 
lastnimi sredstvi, nakup nepremičnine pa je družba IP Central d.o.o. delno financirala z 
lastnimi sredstvi, za preostali del pa je na podlagi posojilne pogodbe najela kredit od 
matične družbe Grand hotel Union d.d. 

• v družbi IP Central d.o.o. se je s 1. februarjem 2014 zaposlilo 31 oseb, od tega 14 oseb s 
statusom invalida, 2 zaposlena pa sta v poročanem obdobju odšla. V družbi je na dan 
objave poročila zaposlenih 38 sodelavcev, od tega 19 oseb s statusom invalida. 

• družba Grand hotel Union d.d., ki je edini družbenik družbe IP Central d.o.o., je v januarju 
2014 sprejela naslednje sklepe: sprememba akta o ustanovitvi družbe IP Central d.o.o. v 
delu, ki se nanaša na naknadna  vplačila  v denarni ali nedenarni obliki s katerimi se ne 
povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži; sprejem čistopisa akta o 
ustanovitvi; Grand hotel Union d.d. vplača v družbo IP Central d.o.o. denarno naknadno 
vplačilo v skupni višini 500.000,00 EUR, ki se v skladu s 4. točko 1. odstavka 64. člena 
ZGD-1 v bilanci stanja družbe izkaže kot kapitalske rezerve. 

- Izdelana je nova celostna grafična podoba – logotipi hotelov in nova blagovna znamka Union 
hoteli. 

- Union hoteli so se predstavili na najpomembnejši poslovni borzi JV Evrope - Conventa 2014 v  
Ljubljani. 

- S 1.1.2014 smo repozicionirali hotele: hotel LEV 4**** ter Central hotel 3***. 
- V Grand hotelu Union smo gostili njegovo ekscelenco gospoda Rasmussena, generalnega 

sekretarja NATA.  
- dne 27.1.2014 je potekalo 2. mediacijsko srečanje v zvezi s tožbo po denacionalizacijskih 

upravičencih zaradi nezmožnosti uporabe Tavčarjevega hrama.  
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4. Splošni opis poslovanja in finančnega položaja skupine Grand hotel Union, obvladujoče 
družbe Grand hotel Union d.d. in odvisne družbe IP Central d.o.o. 

 
 
Vizija Grand hotela Union d.d. je, da bo ostal prvi med ljubljanskimi hoteli in bo s svojo dejavnostjo 
določal hotelski standard na domačem trgu ter soustvarjal družbeno in družabno življenje slovenske 
prestolnice. 
 

Glede na pričakovane tržne razmere skupina Grand hotel Union vsa sredstva, vire sredstev in 
kadrovske vire usmerja v povečanje konkurenčne prednosti obstoječih kapacitet in s tem ohranjanjem 
vodilne vloge v mestnem hotelirstvu. Union hoteli v letu 2014 poslujejo s štirimi hoteli (Grand hotel 
Union, Grand hotel Union Business, hotel Lev in Central hotel), v 574 sobah. V letu 2014 je bila 
izdelana nova celostna grafična podoba – logotipi hotelov in nova blagovna znamka Union hoteli. Ob 
tem krepimo blagovno znamko skupine ter posameznih hotelov in gostinskih obratov v skupini. 
Potencialni tržni delež  kapacitet Union hotelov med ljubljanskimi hoteli znaša 25,9 %.  
 
S ciljem prilagajanja tržnim razmeram in iskanju tržnih niš smo v začetku leta 2014 izvedli prvo fazo 
projekta »Nova poslovna strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel«, v sklopu katerega hotel 
Central s pripadajočimi gostinskimi obrati od meseca februarja 2014 naprej deluje samostojno znotraj 
podjetja IP Central d.o.o., a pod 100 % lastništvom matične družbe Grand hotel Union d.d. S 1.1.2014 
smo tudi repozicionirali hotele: Central hotel 3*** ter hotel LEV 4****.  
 
V skupini posebno pozornost namenjamo izgradnji strategije diferenciacije. Družba sledi strategiji 
kakovosti, strategiji iskanja specifičnih vikend – produktov in strategiji zadovoljevanja tržne niše 
(dostopni turizem)  s katerimi bi se lahko dosegle konkurenčne prednosti, povečal tržni delež in utrdila 
stabilnost poslovanja. Strategijo zadovoljevanja tržne niše oz. dostopni turizem bomo izvajali v okviru 
nadaljnje realizacije projekta »Nova poslovna strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel« v 
odvisni družbi IP Central d.o.o. v nadaljevanju leta 2014.  
 
a) Vsi hoteli skupine Grand hotel Union so v obdobju od 1.1.2014 do dneva objave poročila dosegli 

42 % zasedenost, kar je 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2013. V obdobju od 
1.1.2014 do dneva objave poročila je bilo v hotelih skupine Grand hotel Union realiziranih 41 tisoč 
nočitev, kar je za 5 % več kot v enakem obdobju lani. 
 
V obdobju 1.1.2014 do dneva objave poročila je skupina Grand hotel Union realizirala čiste 
prihodke od prodaje v višini 4.394.205 evrov (4,8 % več kot v enakem obdobju leta 2013). 

 
Bilančna vsota skupine Grand hotel Union je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih 
izkazih znašala 44.877.042 evrov (stanje 30.04.2014) in je bila za 3,3 % nižja v primerjavi z 
začetkom leta. Sredstva se pretežno nahajajo v dolgoročnih sredstvih (93,9 %) in 5,3 % v 
kratkoročnih sredstvih ter 0,8 % v aktivnih časovnih razmejitvah, kapital skupine Grand hotel 
Union pa je znašal 31.888.740 evrov. Delež kapitala v virih sredstev je znašal 71,1 %. V obdobju 
januar – april 2014 je bil čisti poslovni izid skupine Grand hotel Union negativen in je znašal -
785.981 evrov, kar je za 166.956 evrov boljše kot v enakem obdobju leta 2013 .  

 
b) Družba Grand hotel Union d.d. je v obdobju 1.1.2014 do dneva objave poročila realizirala čiste 

prihodke od prodaje v višini 4.061.296 evrov. 
 

Bilančna vsota družbe Grand hotel Union d.d. je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih 
računovodskih izkazih znašala 45.627.946 evrov (stanje 30.04.2014). Sredstva se pretežno 
nahajajo v dolgoročnih sredstvih (94,3 %) in 5,0% v kratkoročnih sredstvih ter 0,7 % v aktivnih 
časovnih razmejitvah, kapital družbe Grand hotel Union d.d. pa je znašal 33.007.539 evrov. Delež 
kapitala v virih sredstev je znašal 72,3 %. V obdobju januar – april 2014 je bil čisti poslovni izid 
družbe Grand hotel Union d.d. negativen in je znašal -197.088 evrov.  

 
c) Odvisna družba IP Central d.o.o. je v obdobju 1.1.2014 do dneva objave poročila realizirala čiste 

prihodke od prodaje v višini 393.135 evrov.  
 

Bilančna vsota družbe IP Central d.o.o. je po zadnjih razpoložljivih nerevidiranih računovodskih 
izkazih znašala 3.992.236 evrov (stanje 30.04.2014). Sredstva se pretežno nahajajo v dolgoročnih 
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sredstvih (93,2 %) in 5,8% v kratkoročnih sredstvih ter 1,0 % v aktivnih časovnih razmejitvah, 
kapital družbe IP Central d.o.o. pa je znašal 390.923 evrov. V obdobju januar – april 2014 je bil 
čisti poslovni izid družbe IP Central d.o.o. negativen in je znašal -129.171 evrov. 

 
 
5. Posli s povezanimi osebami 

 
Družba s povezanimi osebami posluje pod tržnimi pogoji. Za obresti na dana in prejeta posojila 
povezanim osebam upošteva obresti v višini zadnje objavljene v času odobritve posojila znane 
priznane obrestne mere.  
 
V mesecu januarju 2014 je bila realizirana prva fazo projekta »Nova poslovna strategija IP Central 
d.o.o. invalidom prijazni hotel«: 

• dne 29.1.2014 je družba Grand hotel Union d.d. z odvisno družbo IP Central, d.o.o. 
sklenila kupoprodajno pogodbo za prodajo poslovnih prostorov hotela Central s 
pripadajočimi prostori ter Franky´s bar, v stavbi na naslovu Miklošičeva 9, Ljubljana ter 
kupoprodajno pogodbo za prodajo premičnin  (pripadajoče opreme). Nakup opreme je 
družba IP Central d.o.o. financirala z lastnimi sredstvi, nakup nepremičnine pa je družba 
IP Central d.o.o. delno financirala z lastnimi sredstvi, za preostali del pa je na podlagi 
posojilne pogodbe najela kredit od matične družbe Grand hotel Union d.d. 

• družba Grand hotel Union d.d., ki je edini družbenik družbe IP Central d.o.o., je v januarju 
2014 sprejela naslednje sklepe: sprememba akta o ustanovitvi družbe IP Central d.o.o. v 
delu, ki se nanaša na naknadna  vplačila  v denarni ali nedenarni obliki s katerimi se ne 
povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži; sprejem čistopisa akta o 
ustanovitvi; Grand hotel Union d.d. je vplačal v družbo IP Central d.o.o. denarno 
naknadno vplačilo v skupni višini 500.000,00 EUR, ki se v skladu s 4. točko 1. odstavka 
64. člena ZGD-1 v bilanci stanja družbe izkaže kot kapitalske rezerve. 

 
 
6. Uprava in nadzorni svet 

 
Družba Grand hotel Union d.d. je v obravnavanem obdobju prejela odstopno izjavo g. Milana Jagriča, 
da odstopa z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe (datum prenehanja 25.3.2014). 
Nadzorni svet družbe je na 81. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d., ki je potekala dne 
07.05.2014 izvolil novega predsednika nadzornega sveta g. Primoža Raktelja ter namestnika 
predsednika nadzornega sveta g. Simona Černetiča. V obdobju 1.1.2014 - 16.05.2014 v upravi družbe 
Grand hotel Union d.d. ni bilo sprememb. 
 
 
To obvestilo bo 5 let od dneva objave  objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.union-
hotels.eu/ 
 
 
. 
 
 

 Glavni direktor: 
Bogdan Lipovšek 


