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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Zalakarosiak!
Januárban volt a Zalakarosi Önkormányzat és a Fürdő első közös újévköszöntő rendezvénye, ahol
ismertettük a 2018. év eredményeit és a 2019. évi fejlesztési terveket.
Az időarányos vállalásaink teljesültek, és azon dolgozunk, hogy év végére a futó projektjeinket
befejezzük.
Büszkén bejelentem: az építőiparban jelenleg tapasztalható körülményekhez képest szokatlanul
rövid határidővel, mondhatjuk rekord gyorsasággal, kiváló minőségben befejeztük a Gyógycentrum felújítását a Gyógykerttel együtt.
Idézet újévi köszöntő beszédemből:
„Van egyfajta zalakarosi mentalitás, amely felelősebb az átlagnál.
Zalakarost nem véletlenül nevezik a nyugalom, a biztonság és a béke szigetének.
A cél továbbra is ugyanaz: legyen béke és nyugalom Zalakaroson.
Zalakaros kizárólag csak így tud fejlődni.
Ezért jó itt élni, ezért jönnek hozzánk szívesen a vendégek.
Hiszem, hogy ezt a pozitív kisugárzást csak összefogással és békében lehet fenntartani.
Ehhez egymásra figyelés, tolerancia, együttgondolkodás és együttműködés szükséges.
Egy Zalakarosért felelős ember csak így gondolkodhat.”
Ezek a mondatok fél év elteltével is aktuálisak, helytállóak, és egyet lehet velük érteni.
A Gyógycentrum ünnepélyes avatásán beszédemben többek közt az alábbiakat mondtam:
„A Gránit Gyógyfürdő ZRt. ebben az évben nevet változtatott Zalakarosi Fürdő Zrt.-re, az Új név,
új lendület programunk keretében.
A Fürdő stratégiai célja volt, hogy egy megújult, 5 csillagos minőségű részleget adhasson át a vendégei részére.
A Gyógycentrum felújítása az épületszerkezetet, gépészetet, belsőépítészetet is magába foglaló
beruházásként kilenc hónap alatt készült el, közel 1000 négyzetméteren, amelynek bruttó összköltsége közel egymilliárd Ft volt, amit a Zalakarosi Fürdő önerőből valósított meg.

A KUPOLÁS FÜRDŐHÁZ a fürdőkomplexum legimpozánsabb épületrésze, amely a teljes rekonstrukciója során megtartotta az egyedi atmoszféráját, formavilágát és stílusjegyeit.
Megújult a fogadótér, a tető új héjazatánál a meglévő ragasztott, íves fa szerkezet megtartása mellett hőszigetelés készült, kicseréltük a nyílászárókat, új szélfogó épült a Gyógykert felöli kijárathoz.
Az épületen belül dekoratív faburkolatok takarják a légtechnikai csővezetékeket. A légfűtés mellett a vendégtérben padlófűtés került kivitelezésre.
A nagy gyógyvizes ülőmedence (II. sz. medence) vízforgatása is felújításra került, komplex, új
uszodatechnikával.
Beltéren kialakításra került egy különleges, egyedülálló sós vizű medence.
A vizesblokkok megszépültek, a padló és a medence burkolatok megújultak, új gépészet, villanyszerelés és hangosítás készült.
Az energetikai fejlesztéssel lehetővé vált a költséghatékony üzemeltetés: modernizáltuk az elektromos hálózatot, energiatakarékos ledes világítás került beépítésre.
A külső környezet is rendezetté, újjá varázsolttá vált.
Az épület felújításával a fürdő vendégei részére egy magas színvonalú pihenőzóna alakult ki.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki a projektben részt vett, hogy munkájukkal, kreativitásukkal, szorgalmukkal, szakmaiságukkal hozzájárultak a Gyógycentrum felújításához.
Azok a munkatársaim, akik kiemelkedő munkát végeztek a projektben, elismerésben részesültek.
A beruházás befejezésével elindítjuk az Európai Fürdőszövetség, a EuropeSpa Med ötcsillagos
nemzetközi tanúsítvány megszerzésének a folyamatát is.”
Nem mondunk le a további fejlesztésekről, mert a hazai és a nyugat-európai versenytársak is nagyon magas színvonalú szolgáltatásokat kínálnak.
Egyetértek a Magyar Nemzet újságcikkében közölt megállapítással, hogy Zalakaros már a működőképességének a határait feszegeti.

					Tisztelettel:
									Cziráki László
									vezérigazgató

Tájékoztató a Zalakarosi Fürdő Zrt. gazdasági adatairól, gazdálkodásáról
A Zrt. menedzsmentje az új vezérigazgató vezetésével 2018. január 1-től működik.
A Zrt. többségi tulajdonosa Zalakaros Város Önkormányzata, a kisebbségi tulajdonos a Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány.
			
Jegyzett tőke
Nettó árbevétel
Adózás utáni eredmény, nyereség

adatok e Ft-ban

2017		2018
739 800		
739 800
1 646 398		 1 835 071
248 972		
306 447

Hitelállomány év elején
Tőketörlesztés egész évben

2016
574 764
140 340

2017
434 424
155 340

2018
279 084
65 959

2019-ben felvett hitel
2019-ben várható, lehívható hitel

Gyógycentrum		Szaunavilág
385 578		
34 014
194 422		
115 986

2019
213 125

Várható hitel tőke törlesztés 2020. évben: 99 172 000 Ft.
A gazdasági eredmények figyelembevételével megállapítható, hogy a fejlesztési hitelek visszafizetése a korábbi
gazdálkodási évekhez viszonyítva sem jelent működési problémát, és biztosítottak a 2020. évben tervezett fejlesztések pénzügyi forrásai.
A Gyógycentrum beruházási bruttó értéke (nettó + ÁFA) közel 1 milliárd Ft.
A beruházás főbb költségei: Tervezési díj (építési engedélyezési és kiviteli terv) nettó: 16 768 800 Ft, Pályáztatás,
közbeszerzési eljárás költsége nettó: 4 500 000 Ft, Kivitelezés költsége, szerződés nettó: 642 629 795 Ft. + szerződésben nem szereplő pótmunka nettó:
57 034 482 Ft., Műszaki ellenőrzés (össz), nettó: 8 350 000 Ft.
A Zalakarosi Fürdő a 2018-as évet a költséghatékony, tervszerű működésének köszönhetően gazdaságilag nagyon
sikeresen zárta, a vendégszám az elmúlt évek viszonylatában csúcsot döntött, meghaladta a 650.000 főt.
A 2019. év első 6 hónap tényszámai birtokában kijelenthetjük, hogy a gazdasági mutatók, eredmények meghaladták az elmúlt időszakok siker évének, a 2018. évnek a hasonló időszak gazdasági mutatóit, eredményeit.
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