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Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje
Sunce hoteli d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB: 06916431329 („Sunce“ ili „Društvo“), sukladno izdanim preporukama
ESMA-e (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) upućenom izdavateljima i sudionicima na
tržištu kapitala vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj epidemije bolesti COVID-19 na
financijska tržišta, očituje se kako slijedi.
Sposobnost procjene Društva financijskog utjecaja COVID-19 na naše poslovanje i dalje je ograničena zbog brzo
mijenjajućih okolnosti i nesigurne potražnje za putovanjima, stoga u ovom trenutku nismo u mogućnosti pouzdano
kvantificirati utjecaj epidemije COVID-19 na financijske rezultate poslovne 2020. godine.
U skladu s ostalim društvima iz turističkog sektora, slijedom eskalacije COVID-19 na našim glavnim tržištima, ulazak
novih rezervacija se značajno usporio, međutim prvenstveno za razdoblje travnja i svibnja, dok je pad vidljiv i u
ostalim mjesecima.
U odnosu na stanje prodaje na isti dan prethodne godine prodaja je niža 16%, što je najviše uzrokovano povećanim
otkazima u travnju i svibnju, te usporavanjem prodaje u prethodna dva tjedna za ostatak sezone. Prije eskalacije
situacije uzrokovane COVID-19 booking je bio na razini prethodne godine.
Za dalje, nastavno na preporuke nadležnih državnih institucija, a u svrhu zaštite zdravlja gostiju i zaposlenika, te
optimizacije poslovanja, Društvo je odlučilo prolongirati otvaranje svih hotela na svojim destinacijama.
S obzirom na poslovni model Društva i lokacije naših hotela, Društvo je visoko sezonski orijentirano (što znači i niži
udio tzv. MICE segmenta), pa tzv. predsezona čini manji udio u ukupnim prihodima na godišnjoj razini. Tako
primjerice Društvo tijekom svog redovnog poslovanja u prvom tromjesečju ima otvoren samo jedan objekt, dok su
travanj, svibanj i lipanj u poslovnoj godini 2019. činili 2%, 7% i 15% prihoda Društva.
Više podataka o utjecaju COVID-19 na naše poslovanje, odnosno primarno na srpanj i kolovoz tekuće sezone (koji
čine približno 60% prihoda, te su ključni za generiranje profitabilnosti Društva), planiramo pružiti najkasnije u
objavi rezultata poslovanja za prvo tromjesečje 2020. godine, na temelju informacija koje ćemo tada imati na
raspolaganju.

SUNCE HOTELI d.d.
Odnosi s investitorima
ir@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com/investitori

