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SUNČANI HVAR U PRVIH 9 MJESECI ZNAČAJNO POVEĆAO PRIHODE I SMANJIO GUBITKE
Hotelska tvrtka Sunčani Hvar u 9 mjeseci poslovanja u 2010. godini ostvarila je ukupan prihod u
iznosu od 118,8 milijuna kuna, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja rast za
gotovo 26%. U tri ovogodišnja tromjesečja tvrtka je poslovala sa 13,1 milijuna kuna gubitka, što je
2,5 puta bolji rezultat nego u istom razdoblju lani kada je gubitak iznosio 32,9 milijuna.
Operativni rezultat (GOP) siječanj-rujan 2010. ( u .000 kn)
Operativni prihodi
Operativni troškovi
GOP

2010
108.343
87.344
20.999

2009
91.271
90.159
1,112

+18,7%
-3,3%

U razdoblju od siječnja do rujna 2010. Sunčani Hvar je ostvario pozitivan GOP u iznosu od 21
milijun kuna, dok je u istom razdoblju 2009. pozitivni GOP iznosio 1,1 milijun kuna.
U prvih 9 mjeseci 2010. Sunčani Hvar je ostvario gotovo 150 tisuća noćenja što je u odnosu na
lani povećanje od 19%. Od ukupnog broja noćenja čak 90,6% otpada na inozemne goste.
Inozemna noćenja su u usporedbi sa lani zabilježila povećanje od 24%.
Od ukupnog broja noćenja ostvarenih na razini tvrtke, 60,4% ostvareno je u obnovljenim hotelima
u sastavu tvrtke, Amfori, Adriani i Rivi, dok su istodobno ta tri hotela ostvarila preko 80% ukupnih
prihoda (79 milijuna kuna).
Ukupni rashodi su rasli za 3,7%, sa 127 na 132 milijuna, pri čemu su ostvarene uštede na
smanjenju troškova koji spadaju u kategoriju 'ostalih poslovnih rashoda' za 9,2%. Troškovi osoblja
su smanjeni za 8,4%, tj. sa 46,7 milijuna u 2009. na 42,8 milijuna u 2010.
Program smanjenja troškova se provodi u svim segmentima poslovanja, a konkretni učinci već su
vidljivi, kao i pozitivni efekti aktivne prodajne i marketinške strategije na domaćem i
međunarodnom tržištu.
Uspjeh protekle turističke sezone i ostvareni rezultati u ovom razdoblju dokazuju veliki potencijal
tvrtke Sunčani Hvar.
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