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Со одлука на Управнит Одбор на “Македонијатурист” АД – Скопје на седницата
оржана на 29.12.2017 година, донесен е Бизнис планот на акционерското друштво за
2018 година со проекција на следните приходи и расходи:
ПРОЕКТИРАН ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 ГОД.
Износ во денари

Ред
.бр.

Позиција

1.

ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Prihodi od proda`ba на домашен пазар од
основна дејност

2.

Други деловни приходи
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Tro{oci za surovini i materijali
Uslugi so karakter na materijalni tro{oci
Tro{oci za vraboteni
Amortizacija na materijalnite i
nematerijalnite sredstva
Ostanati tro{oci na raboteweto

3.
4.
5.
6.
7.

DOBIVKA OD REDOVNO RABOTEWE

Очекуваноостварување во
2017

Планирано
остварување
во 2018

Индекс

302.706.618

326.434.310

108%

276.986.605
25.720.013

298.394.539
28.039.771

108%
109%

203.266.330
46.131.752
29.193.041
75.891.394

213.314.204
48.224.447
34.651.395
78.327.723

105%
105%
119%
103%

52.050.143
0

52.110.639
0

100%

99.440.289

113.120.106

114%

Коментар кон Бизнис планот за 2018 година:
Бизнис планот на “Македонијатурист” АД – Скопје за 2018 година е проектиран во
услови на бавен економски раст на глобалните економски активности и процента
ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во
земјата, зголемени цени на производите на мало и зголемување на личната
потрошувачка.
Согласно напред изнесеното при проекцијата на Бизнис планот за 2018 год.
проектирани се приходи и расхори од основната дејност на друштвото и истиот е
базиран на:
-

фактичката состојба на остварувањата во претходните три деловни години
2015,2016 и 2017 година,
1

-

-

остварувањето на приходите за деловната 2018 година е планирано со
5 (пет) подружници, односно без подружницата Хотел Бристол,Хотел Јадран и
поранешен Хотел Сарај кои не работат, и Ресторан Пивница кој е моментално
под закуп.
реалните очекувања, проекции и можности на капацитетите, тековните и новите
пазари за пружање на услуги,
политика на управување со ризик,
зголемување на ефикасноста на сопствените ресурси.

При ваква политика проектирано е за идната деловна 2018 година Друштвото да
оствари раст на вкупните приходи од 8% и пораст на вкупни трошоци за 5%, а кое
секако зависи и е во дирекна корелација и со планираните вкупни приходи, при тоа
водејќи сметка и за рационализација на нематеријалните трошоци онаму каде за тоа
постои реална можност, притоа без последици на квалитетот на пружените крајни
услуги на корисниците на нашите хотелско угостителски услуги.
Планираните инвестиции за тековно и инвестиционо одржување се приближно на
ниво како и претходната 2017 година.
Бруто добивката која се планира да ја оствари друштвото за 2018 година е за 14%
поголема од очекуваната остварена за 2017 год.
И покрај ваквите услови за работа, друштвото ќе настојува со максимална грижа при
менаџирањето, проектираниот и усвоен Бизнис план за 2018 година да претсавува
остварлива цел.
Македонијатурист АД- Скопје
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