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ב 27-במרץ השנה אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה )לא כולל חברות-בנות(
בסכום של כ 39-מיליון שקל

 :Categoriesמלונות ,ראשי
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רשת מלונות דן הפסידה ברבעון הראשון של השנה  8.117מיליון שקל ,בהשוואה לרווח של  5.950מיליון שקל באותה
התקופה ב.2017-
הכנסות החברה משירותים גדלו אומנם ל 255.349-מיליון שקל בהשוואה ל 232.215-מיליון שקל ב ,2017-אבל עלות
השירותים גדלה ל 194.467-לעומת  180.432באותה התקופה ב .2017-נתונים אלה יצרו רווח גולמי של  60.882מיליון
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שקל ,בהשוואה ל 51.783-מיליון שקל ב.2017-
הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות היו  40.838מיליון שקל ,בהשוואה ל 37.963-מיליון שקל ב.2017-
הרווח התפעולי לפני פחת ומימון היה  ,20.844בהשוואה ל 13.820-מיליון שקל ב .2017-מהרווח התפעולי ירדו 21.029
מיליון שקל בגין פחת והפחתות ) -19.261בשנת  (2017ובתוספת של  55אלף הכנסות אחרות ,ההפסד התפעולי של
החברה היה  130אלף שקל ,בהשוואה להפסד תפעולי בשנת  2017של  5.449מיליון שקל.
נתונים אלה ונוספים גרמו למלונות דן הפסד לפני מיסים על ההכנסה של  7.651מיליון שקל ,בהשוואה לרווח של 6.534
מיליון ב .2017-בתוספת מיסים על ההכנסה של  466אלף שקל ההפסד לרבעון הראשון של השנה הגיע ל 8.117-מיליון
שקל ,בהשוואה לרווח של  5.950מיליון שקל ב.2017-
במשך הרבעון הראשון של השנה הצטברו במלונות דן עודפי מזומנים מפעילות שוטפת בסכום של  17.2מיליון שקל
ועודפים מפעילות מימון של כ 18.5-מיליון שקל .עודפי מזומנים אלו ביחד עם יתרות המזומנים לתחילת התקופה ,שימשו
בעיקר להשקעה בנכסים קבועים בסכום של כ 46.1-מיליון שקל.
ההון של החברה נכון ל 31-במרץ השנה הסתכם בסכום של כ 1.002.7-מיליארד שקלים ,כאשר ההלוואות מתאגידים
בנקאיים לאותה התקופה הכוללות הלוואות לזמן ארוך היו כ 264.7-מיליון שקל.
ב 27-במרץ השנה אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה )לא כולל חברות-בנות(
בסכום של כ 39-מיליון שקל.
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