ИЗВЕШТАЈ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС АД Скопје ВО 2020 ГОДИНА
Интернешнел Хотелс А.Д. Скопје е компанија која го започна своето
работење пред 26 години. Главната дејност на компанијата е менаџирање на
Хотели и слични објекти за сместување. Компанијата го раководи најголемиот
хотел во Скопје, Хотелот Континентал. Хотелот располага со 203 соби, од кои
6 се луксузни апартмани, сите соби се опремени со централна климатизација,
телефонски линии, сеф, интернет пристап и мини барови. Хотелот располага
со три ресторани, две летни градини, бар, конференциски сали, фитнес
центар и бизнис клуб. Компанијата во 2020 година имаше просечно 59
вработени.
Резултатот на Хотел Континентал во 2020 година соодветствува на
тешката здравствена состојба која настана поради COVID-19 пандемијата и
катастрофалната економската состојба на земјата но и на глобално ниво во 2020
година. Оваа 2020 година беше најдешката и погубна година општо за Туризмот и
Хотелиерството. Согласно со одлуките на Владата Хотелот беше затворен речиси
цела 2020 година, државата беше во целосен карантин, а беа и забранети
патувањата во државата за странски но и домашни туристи. Согласно предходно
наведеното Хотелот немаше можност да работи и да остварува приходи во 2020
година.
Сето ова менаџментот се трудеше да го ублажи и последиците максимално
колку можеше да ги сведе на минимум, а се за да овозможи Хотелот да не генерира
дополнителни трошоци.
-Приходи

Интернешнел Хотелс А.Д. за 2020 година оствари вкупнен приход од
11.170.763,00 денари истиот е намален за -87,67% во однос на 2019 година.
- Приходите од ноќевање изнесуваат 2.493.582,00 денари и представуваат
22,32% од вкупниот приход, истите се намалени за -93,66%.
- Приходите од храна изнесуваат 5.130.752,00 денари и претставуваат
45,93% од вкупните приходи.
- Приход од пијалок изнесуваат 979.996 ,00 денари , намалени се за 8,77%.
- Приходите од останато (изнајмување на сала, озвучување, симултан
превод, цветни аранжмани) изнесуваат 2.566.433,00 денари, намалени се за
-60.25%.

- Трошоци

- Вкупните оперативни трошоци за 2020 изнесуваат 36.363.397,00 ден
истите се намалени за -53,84%
- Трошоците за храна се 39,75%.
- Трошоците за пијалок се 28,00%.
- Трошоците за електрична енергија се 2.004.655,00 намалени за 64.67%.
- Трошоците за вода се намалени за 68,75%.
- Трошоците за нафта се намалени за 41,22%

Трошоци и приходи кои независат од работењето, а се финансиско оптеретување
за компанијата.
-Останати приходи – 1.774.612,00 денари
- Трошоци за осигурување 1.488.827,00 денари.
- Трошоци за камати по долгорочен кредит изнесуваат 638.136,00 денари.
- Отпис на ненаплатени побарувања 29.436.957,00 денари

Загуба после овие трошоци а пред камата, данок и амортизација
59.259.230,00 денари намалена

изнесува

Загуба пред данок по камати и амортизација за 2020 година изнесува 71.588.676,00
денари.

Со цел да го ублажиме економскиот удар поради Covid-19 пандемијата во 2020
година подигнатат е кредит 8.000.000 денари.
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