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Tisztelt Képviselőtestület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2020 évi üzleti tervét a 
tulajdonos önkormányzat által történő jóváhagyás érdekében. Az üzleti tervhez 
mellékeljük a Kft. Könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné 
Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2020. évre tervezett főbb mutatószámai:

Éves foglaltság:
Éves nettó árbevétel:
Éves nettó üzemeltetési költség:
GOP-Üzemeltetési eredmény:
Üzemi tevékenység eredménye:
Adózott eredmény:

64%
408.500,- EFt
261.117,- EFt
147.383,- EFt
23.037,- EFt
20.964,- EFt.

A mellékelt tervből látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább 
vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára 
állítani a szállodát Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos 
átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos 
fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018-ban a nettó 72 millió forint bérleti 
díjon felül, 5,8 millió forint Idegenforgalmi és 7,3 millió forint iparűzési adó 
befizetését tervezi Gödöllő város önkormányzatának, amely összességében 
85 millió forint befizetését jelenti.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2020 évi üzleti tervének az elfogadására.

. r XKÁLY.Sl'

Laurán Csaba
Ügyvezetőígazgató

Gödöllő, 2020. január 10.
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1, Helyzetelemzés

Elmondhatjuk a 2019-es évről az előzetes számok tükrében, hogy az a 
tervek szerint alakult, úgy a bevétel mint az eredmény tekintetében. 
Foglaltságban tapasztalható egy kis elmaradás a tervhez képest, de így is az 
országos átlag felett teljesítettünk.

A 2020-ban folytatódik az a szakmai munka, amely már évek óta tart 
Accent Hotels Management Kft.-vel, és a szálloda folyamatosan javuló 
kihasználtságát, pozitív megítélését és növekvő eredményességét elősegítette, 
még nagyobb hangsúlyt fektetve a minőségre és a színvonalas kiszolgálásra, 
szorosan együttműködve az étterem bérlőjével a Monarchia Kft.-vel.

2. Bevételi.terv

2020-ra 64 %-os átlagos kihasználtságot tervezünk, ami azt jelenti, hogy 
14.520 kiadott szobával és több mint 19.300 vendégéjszakával számolunk.

2020-ra bruttó 440 millió forint fölötti bevételt tervezzünk elérni, amely 
408,500.000,- Ft nettó árbevételt jelent

2019 várható bevételei és költségei becsült adatok, amelyek még 
változhatnak, a végleges számok február végére várhatóak.

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó árbevételi adatok 

1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Kihasználtság % 65,4% 61,6 % 64,0 %
Szállodai árbevétel 237556 249430 281522
Vendéglátás bevétele 74126 61900 79824
Terembérlet bevétele 5118 5100 4882
Garázs bevétele 4598 5300 5008
Üzletek bérleti díj bevétele rezsivel 30980 31000 31433
Egyéb bevétel 6728 6800 5831
Értékesítés bevétele 359106 359530 408500

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák 
és a hozzá kapcsolódó, garázs, illetve terembérlet kiadásából, a másik pedig az 
üzletek kiadásából származik. A többi bevétel az csak átfutó tétel, mivel 
nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Az összbevétel nagy részét (69 %) a szállodai árbevétel képezi, amelyre 
nettó 281.522,- EFt-ot terveztünk. Ezt a bevételt bruttó 20358,- Ft-os, reggeli 
nélküli átlagos szobaár mellett kívánjuk elérni, amely a 4 csillagos szállodák 
átlagos szobaárával vetekszik.
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A vendéglátás bevétele a reggeliből, a rendezvényekhez kapcsolódó 
kávészünetek és étkezések forgalmából adódik, ez egy átfutó tétel, mert 
kiadásként is megjelenik a költségek között. A reggeli árát 2020-tól 2.300, - Ft-ra 
emeltük.

A szállodához tartozó üzletek jelenleg mind ki vannak adva, és úgy tűnik 
olyan bérlőkkel sikerült leszerződni, akikkel hosszútávon tudunk tervezni, és 
megbízhatóan fizetik a bérleti díjat. A bérleti díjaknál nem tervezünk emelést 
végrehajtani, mert így nagyobb biztonsággal tudjuk megtartani a bérlőket.

Az egyéb bevételeknél jelenik meg a Relaxációs Szigetben a helyi lakosság 
által generált forgalom, a vendégruha-mosatás, a taxi transzfer és a 
rendezvényekhez rendelt külső szolgáltatók által megvalósuló csapatépítő 
programok bevétele.

Az Accent Hotels Managementtel az alábbi marketing tevékenységeket 
tervezzük megvalósítani:
Egész évben folyamatosan:

o szezonális ajánlatok folyamatos hirdetése a Google és a Facebook 
rendszerein a szállodacsoportra és a szállodacsoport szállodáira 
vonatkozóan a főbb célpiacokon

o rendezvényhírlevelek (kb. 5000 cég) és vendéghírlevelek (kb.
70.000 cím) folyamatos küldése

o törzsvendégkártya akciók és személyre szabott 
vendégkommunikácíó (kb. 10.000 tag)

o Napiárazás bevezetésé (Yield management erősítése)
o Új partnerek felkutatása és közvetítése szállodai tagok felé
o Online utazási irodák által meghirdetett promóciókon történő 

részvétel
o Közösségi oldalokon aktív követő bázis kialakítása
o Üzleti magazinokban történő offline megjelenés.
ö folyamatos PR tevékenység a szállodacsoport és a szállodák önálló 

híreivel, kommunikációjával kapcsolatban

Tréningek a kollégáknak (sales & marketing):
o Negyedévenként sales találkozó belső meetingek és tréningek
o Foglalási motor használati.tréning
o Specifikus MICE találkozó és CRM tréning
o Árazási és elemzési tréningek
o Online platformok kezeléséhez szükséges tréningek ( Facebook, 

Instagramm, youtube)
o Hírlevélrendszer és hírlevélmarketing tréning
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3. Költségterv

A több mint 408 millió forintos nettó árbevételhez 261 millió forintos 
üzemeltetési költséget terveztünk, ami azt jelenti, hogy közel 147 millió forintos 
üzemeltetési eredménnyel számolunk, amely a szakmára jellemző 30-35 % körüli 
eredményszintnél egy kicsit magasabb 36 %.

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Összes üzemeltetési költség 243161 233660 261117

A közvetlen költségek csoportjába azok a kiadások tartoznak, amelyek 
alapvetően csak a szállodán átfutó tételek. Ide tartoznak az étterem forgalma, a 
reptéri transzferek díja, a vendégruha mosatás díja.

Erzsébet Királyné Szálloda 
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Közvetlen, költség összesen 82331 73000 83332
Belső személyi költség 62366 64000 77573
Külsős személyzetet 21662 20000 18399
Személyi költség összesen 84048 83000 95972

A belső személyi költségek a szálloda állományába tartozó kollégáknak a 
bérét és a járulékait tartalmazza, de itt jelentkezik a gyakornokoknak a bére is, 
akiknek az alkalmazását, az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedett 
forgalom teszi indokolttá. A törvényi előírásoknak való megfelelés végett a 
Relaxációs Sziget üzemeltetéséhez szerződésünk van egy uszodamesterrel is, 
akit a forgalom függvényében foglalkoztatunk, valamint a felügyelő bizottság 
tagjainak tiszteletdíja is ide van számolva.

2019 végére sikerült összerakni egy jó középvezetői csapatot, és nagyon 
fontos a jelenlegi kollegák megtartása, mert az elmúlt évben nagyon nagy volt a 
fluktuáció. A középvezetők megtartása és ösztönzése érdekében egy a 
teljesítményhez kapcsolódó prémium rendszert vezettünk be 2019-ben, amit 
2020-ra is tovább viszünk. Azért az országos trendnek megfelelően, minden 
kollégánál béremelést tervezünk. A külsős személyzet költsége a takarító cégnek 
fizetett díjat jelenti, amelyet a szobák takarításáért számol fel. A díj két részből 
tevődik össze: van egy napi általány díj, amely 2020-ban 22.500,- forint, és a 
kitakarított szobák után fizetünk 700,- forintot



Az előző évekhez képest változás történt 2019 második felében, mert a 
cég nem tudott megfelelő munkaerőt biztosítani az éjszakai takarításhoz, így ezt 
a területet saját hatáskörbe vissza kellett vegyük, amely jelentős bérköltséggel 
jár. Folyamatosan keressük az új kollegákat, de nagyon nehéz megfelelő és 
megbízható embert találni, aki becsülettel elvégzi a munkáját. 2020 folyamán 
visszajön az egyik kolleganő, aki eddig „Gyesen" volt, ő fogja átvenni a „House 
keeping" vezetői feladatokat, 4 órában fogjuk foglalkoztatni. A változások 
eredményeképpen a szálloda eddigi létszáma 10 főről 14-re fog emelkedni, de 
csak így tudjuk elérni a hatékony üzemeltetést, amelyet a jelentősen 
megnövekedett forgalom már több évvel ezelőtt szükségessé tett, eddig ezt 
különböző átszervezésekkel és feladatkör bővítésekkel sikerült megoldani, de 
kollegák nem terhelhetők tovább. Növelni kellett a létszámot.

Erzsébet Királyné Szálloda 
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019
terv

2019 
várható

2020 
terv

Közvetlen anyagköltség 2130 2000 2103
Fogyóeszköz 2336 2250 3628
Mosoda költsége 5965 6500 6623
Értékesítés közvetlen költsége 10431 10750 12354

A közvetlen anyagköltségnél jelentkeznek azok a költségek, amelyek a 
minden napi üzemeléshez szükségesek, ilyenek a tisztítószerek, a segédanyagok, 
a WC papír, az üzemeltetési nyomtatványok stb.

A fogyóeszközöknél jelentkezik az elhasználódott textília, a védő és a 
munkaruha pótlásának a költsége. 2020-ban nagyobb mennyiségű új textília 
vásárlását tervezzük, mert a paplanok már nagyon régiek és cserére szorulnak.

A mosoda költsége a szobákban és relaxációs szigetben használt textíliák 
mosatási költségét jelenti,

Erzsébet Királyné Szálloda 
Nettó adatok Í000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Áram 16900 16000 16900
Víz-csatorna 2523 2500 2600
Távhö dija 13331 13300 13600

Energia 32754 31800 33100
Karbantartó anyag 960 1050 1080
Egyedi karbantartás 3600 3100 3172
Szerződéses karbantartás 2350 2250 2350

Fenntartási költség 6910 6400 6602

Technikai költségek 39664 38200 39702



Az energia költségeket úgy próbáljuk meg szinten tartani, hogy amikor 
pótolni kell valamilyen fényforrást, akkor energiatakarékos LED izzókra cseréljük 
le őket Sajnálatos módon a villamosenergia ára emelkedni fog, ezért itt 
magasabb költségekkel kell számoljunk, mint előző évben.

A karbantartási szerződéseket felülvizsgáltuk, és csak azokat tartottuk 
meg, amelyek feltétlenül szükségesek a megbízható üzemeltetéshez. A nagyobb 
kihasználtság és az elöregedett géppark következtében, folyamatosan 
emelkednek a karbantartási és fenntartási költségek.

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Reklámköltség 2460 2200 2449
Szállodai jutalék 9448 12000 12152
Hitelkártya jutalék 1439 1800 1886
Marketing és jutalék költségek 13347 16000 16488

Folytatjuk az eddig jól bevált marketing kampányunkat, és több közös 
megjelenést tervezünk az Accent Hotelssel. A szálloda megnövekedett forgalma, 
a megvalósult bevételek után fizetendő magasabb jutalék kifizetésével is jár, de 
ennek mértéke a sok vállalati partnernek köszönhetően lényegesen kedvezőbb, 
mint általában a budapesti és vidéki wellness szállodáknál. A „SZÉP" kártyával 
történt számlarendezések jutalékát, országos szinten szabályozták még 2019- 
ben azért jelentősen emelkednek ezek a költségek.

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Jogdíj, díszítés, megjelenés 636 660 669
Posta költség 96 60 60

Telefon 600 600 600
Internet 600 600 600

Telefon, Internet, postaköltség 1296 1260 1260
IT javítás, felügyeleti díj 1080 1200 1440
Szoftver bérleti és követési díj 1392 980 990

IT karbantartási díj 2472 2180 2430
Kommunikáció költsége 4404 4100 4359

A jogdíjnál a szobai TV-k után és a közösségi terekben szóló háttérzene 
után fizetendő kötelező díjak jelennek meg. A kommunikációs költségeknek 
része a szállodai szoftver követési díj, amelyet a folyamatos törvényi változások 
miatt állandóan frissíteni kell; a vendégeknek az Ingyenes WIFI elosztás díja; 
számlák postázásának a díja; a mobil és vezetékes telefonok költsége; az állandó 
számítástechnikai felügyelet díja.
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Erzsébet Királyné Szálloda 
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019
terv

2019
várható

2020 
terv

Irodai költségek 438 440 '452
Bankköltségek 1320 1300 1320
Jogi tanácsadás díja 600 600 120
Könyvelés, bérszámfejtés költsége 2990 2990 3380
Könyvvizsgálat költsége 600 600 600
Egyéb szakértői díj, vizsgálatok 1380 1180 I2G6

Szakértői díjak 5570 5370 5366
Adminisztrációs költség 7328 7110 7138
Egyéb' üzemeltetési költség 1608 1500 1772

Az adminisztrációs költségek között szerepel az irodai és a banki költségek 
díja, valamint a szakértői díjak, A jogi tanácsadás díja fog csökkeni, mert az eddigi 
fix évi díjat, a lényegsebben kevesebb munka miatt, megszüntettük csak egyedi 
megbízás alapján fogunk együttműködni, Jelentősebb emelkedés csak a 
könyvelői díjnál várható, mert jelentősen nőtt a könyvelendő tételek száma és 
az elmúlt években nem volt emelve ennek a díja. Az egyéb szakértői díjak között 
szerepel a tűz és munkavédelmi megbízott, a fogyasztó védelmi referens, a 
vízvizsgálatok díja.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a rovarirtás, a csatornatisztítás, a 
szemétszállítás és a szakmai szervezeteknek fizetendő tagdíjak szerepelnek.

Erzsébet Királyné Szálloda 
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Közvetlen költség összesen 82331 73000 83332
Személyi költség összesen 84048 83000 ■ 95972
Értékesítés közvetlen költsége 10431 10750 12354
Technikai költségek 39664 38200 39702
Marketing és jutalék költségek 13347 16000 16488
Kommunikáció költsége 4404 4100 4359
Adminisztrációs költség 7328 7110 7138
Egyéb üzemeltetési költség 1608 1500 1772
Összes üzemeltetési költség 243161 233660 261117

Az üzemeltetés során 2020-ban kicsivel több mint 261 millió forintos 
költséggel számolunk.
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4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

Értékesítés bevétele 359106 359530 408500
Összes üzemeltetési költség 243161 233660 261117
GOP»Üzemeltetési eredmény 115945 125870 147383

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A 
GOP ~ vagyis üzemeltetési eredmény - alatt az összes nettó bevételnek és az 
összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez kapcsolódó költség 
különbözetét értjük,

Erzsébet Királyné Szálloda
Nettó adatok 1000 Ft-ban

2019 
terv

2019 
várható

2020 
terv

-GOP-Üzemeltetési eredmény 115945 125870 147383
Iparűzési adó -6464 -5600 -7353
Innovációs járulék -718 -800 -817
Turizmusfejlesztési hozzájárulás -1458 -1100 -14187
Biztosítás -1500 -1500 -1572
Management díjak -12195 -13500 -14017
EBITDAR * 93610 103370 109437
Ingatlan bérleti díja -66000 -66000 -72000
Amortizáció + éves beruházás 
fejlesztés értékcsökkenése -14400 -14400 -14400

Üzemi tevékenység eredménye 13210 22970 23037
Adózás előtti eredmény 13210 22970 23037
Társasági adó 1189 2067 2073
Adózott eredmény 12021 20903 20964

2018-tól bevezetésre került egy új adó a turizmus fejlesztési hozzájárulás, 
amelynek mértéke a nettó éttermi ételfogyasztás 4 %-a, 2020-ban 
lecsökkentették a szállás ÁFA-ját is 5 %-ra, így a nettó szállásbevétel után is kell 
fizetni a turizmus fejlesztési hozzájárulást, amely a többi adóval csökkenti az 
üzemeltetési eredményt

Az üzemi tevékenység eredményének számításához az EBITDAR - ból 
levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

♦ Az ingatlan bérleti díja, amit az önkormányzatnak fizetünk 2020-tól 
500.000, - forinttal emelkedik, és havi nettó 6 millió forint lesz.

♦ Amortizáció
♦ A várható beruházások adott évre vonatkozó értékcsökkenése

2020-ban 20.964,000^ forintos adózás utáni eredményt tervezünk elérni.
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5, Beruházás, fejlesztés

2020-ra a következő fejlesztések szeretnénk megvalósítani a szálloda 
színvonalának emelése, és a biztonságos és korszerű üzemeltetés érdekében:

• Vízlágyító beépítése, a keményvíz lágyítása, megkönnyíteni a takarítást, 
és csökkentené a vegyszerek használatát. Kb. 1,5 millió forintos 
beruházás.

• Tovább folytatjuk a ledesítést, a szekció termet és a relaxációs szigetet 
kell megcsinálni, ennek várható költsége, kb. 500.000,- Ft.

• Wífi rendszer fejlesztése, a régi „switcIT'-ek cseréje, egy professzionális 
rendszer kialakítása várható költsége kb. 1,5 -2 millió forint.

• 206-os Deluxe szoba fejlesztését megkezdtük, a tervek elkészültek, a 
bútorok, a szaniterek, a burkolatok részben beszerzésre kerültek, a 
kivitelezési munkálatok előreláthatóan február végén március elején 
fognak zajlani. Ennek várható költsége kb. 3 millió forint.

• A fényáteresztő és a sötétítő függönyöket célszerű lecserélni, hogy 
Igazodjanak a magasabb színvonalhoz, a beérkezett ajánlatok alapján 
ennek várható költsége az egész szállodára vetítve kb. 5 millió forint.

• Egyre inkább terjednek az elektromos autók, azért szeretnénk a 
garázsban kiépíteni egy töltőállomást, ennek költsége kb. 1 millió forint.

• A szállodai hidegvíz vezeték rendszer többször kilyukadt az év folyamán, 
a vezetékek elrozsdásodtak belülről és a nagyobb problémák 
megelőzése érdekében célszerű az egész hálózat felmérése szakértő 
bevonásával, meg kell állapítani, a tényleges helyzetet, -hogy 
amennyiben szükséges a csőcsere, akkor mielőbb neki fogjunk.

• Az épületfelügyelet kiépítése, és a hűtési-fűtési rendszer 
automatizálása elengedhetetlen, a tervezésére felkértük a régi tervezőt, 
de még nem kaptunk rá választ, hogy vállalja-e. Sajnos nagyon nehéz 
megfelelő szakembert találni az ilyen jellegű munkákra.

• Hosszútávon érdemes lenne napelemeket telepíteni a szálloda tetejére, 
amennyiben a város és a műemlék védelmi hivatal hozzájárul egy ilyen 
jellegű fejlesztéshez.

• Az étteremhez és a rendezvény részleghez tartozó mellékhelyiségek 
korszerűsítése időszerűvé vált azok fejlesztésére, a kávéházi bútorok és 
a bankett székek cseréjére (amely elmaradt 219-ben) 5 millió forintot 
tervezünk költeni.

9



2019-ről áthúzódó beruházás a szobákban a szőnyegek cseréje, amely már 
meg vásárlásra került, de az év végén már nem volt idő a lerakásra, amelynek a 
költsége 5 millió forint.

A fejlesztéseket a 2019-ban megtermelt és 2020 várható nyereségéből 
tervezzük finanszírozni.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2020-ban az önkormányzatnak több mint 
85 millió forint befizetését tervezi az alábbiak szerint:

• 72.000, - E Ft bérleti díj
• 7.300, - E Ft iparűzési adó
• 5.800, - E Ft idegenforgalmi adó.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2020 évi tervének az elfogadására.

ellj.. ~
Laurán Csaba

Igazgató

Gödöllő, 2020.január 10.
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Primőr Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény 
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 

2020. évi üzleti tervéhez



Tisztelt Képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok 
figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés legfőbb elemei:

A tervadatok egyrészt az. előző évi. 201'9., év várható bevétel és költség alapján, másrészt az 
egyes bevételi és költségösszetevők ‘.várható változásaiból lettek kalkulálva.
A bevételek tervezése kapcsán figyelembevételre került kisebb forgalomnövekedés a szobák 
■foglaltságának tekintetében, de a szobaárak az EUR/Ft árfolyam változása miatt is 
növekednek. .
A forgalomnövekedéshez kapcsolódóan többletköltség jelentős mértékben a személyi 
költségeket érinti, valamint az egyéb közvetlen költségeket.

Tervadatok:

Bevételek összesen: 408.500 eFt
Költségek, ráfordítások összesen: 387.536 eFt
Tervezett eredmény: 20.964 eFt

Összefoglalva megállapítható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2020 évi üzleti 
terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Gödöllő., 2020. január 10.

,,c ■ tv
1333 L;i.i-iípest, .Várton ú: 32.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cégneve; Primőr Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám:00l238

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960
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Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
Felügyelő Bizottsága

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. január 21. napján tartott 
ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné 
Szálloda Kft. 2020 évi üzleti tervét, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

1/2020 (01,21.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 3 fő részvételével 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erzsébet 
Királyné Szálloda Kft. 2020 évi üzleti tervét.

Gödöllő, 2020. január 21.

_.

Tóth Tibor
elnök

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816~817 telefax:(28)414~859
www.ekhtel.hu info@ekhotel.hu




