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Comunicat de presă

privind rezultatele economico-financiare la data de 30.09.2021
data: 15.11.2021
Societatea comercială TURISM FELIX S.A. a înregistrat un profit în sumă de 17,13 milioane lei,
comparativ cu un profit de 4,40 milioane lei înregistrată în perioada similară a anului 2020.
Veniturile nete din exploatare la 30.09.2021 înregistrează o valoare de 71,35 milioane lei, comparativ cu
valoarea de 45,63 milioane lei înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.
Cheltuielile operaționale la data de raportare însumează 53,72 milioane lei, fiind cu 12,55 milioane lei mai
mari comparativ cu trimestrul III al anului 2021.
Venitul mediu/zi turist realizat la 9 luni an 2021 este de 288,18 lei, mai mare cu 16,68 lei față de valoarea
realizată în anul 2020 (271,50 lei) în condițiile creşterii semnificative a numărului de zile-turist.
Numărul de zile-turist realizate în anul 2021 este de 246.965 zile-turist, înregistrându-se o creștere de
48,59% (80.758 zile-turist) față de perioada similară a anului precedent când s-a realizat un număr de 166.207 zileturist.
Gradul de ocupare a capacității în funcţiune înregistrat în primele 9 luni ale anului 2021 este de 67,76%,
cu 6,96 puncte procentuale mai mare decât cel realizat în anul 2020, capacitatea în funcţiune a fost mai mare față
de aceeași perioadă din anul precedent cu 17,81%.
Menționăm faptul că situațiile financiare la 30 septembrie 2021 nu au fost auditate.
Raportul trimestrial încheiat la 30 septembrie 2021 este disponibil începând cu data de 15 noiembrie
2021, ora 18:30, putând fi consultat în formă scrisă la sediul societăţii sau în format electronic pe website-ul S.C.
TURISM FELIX S.A. la adresa www.felixspa.com. (secțiunea informații pentru investitori)
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