
Felügyelő Bizottság 2012 évi jelentése  Balatonfüredi Yacht Club 

A Felügyelő Bizottság jelentése 
a Balatonfüredi Yacht Club számviteli törvény szerinti 2012. évi (pénzügyi) 

beszámolójáról és 2012. évi közhasznúsági jelentéséről 
a Közgyűlés számára 

A Balatonfüredi Yacht Club (Nyvt.sz.: 1752, Nyilvántartó Bíróság: Veszprém Megyei Bíróság, 
székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2., adószáma: 18926813-2-19) Felügyelő 
Bizottsága megvizsgálta a Balatonfüredi Yacht Club (továbbiakban: BYC) Elnöksége által a 
Felügyelő Bizottság elé terjesztett BYC 2012. évi éves pénzügyi beszámolóját, valamint a 
2012. évi közhasznúsági jelentést. 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a BYC 2012. évi mérlege és eredménykimutatása 
valós képet ad a gazdálkodásról és hűen tükrözi a BYC 2012. évi pénzügyi helyzetét, a BYC 
2012. évi adózás előtti eredménye: 1 080,- eFt. 

A Felügyelő Bizottság 2013. április 14. napi ülésén egyhangú határozatával jóváhagyta a 
BYC 2012. évi éves pénzügyi beszámolóját - amely megfelel a számviteli törvény 
előírásainak -, valamint a BYC 2012. évi közhasznúsági jelentését. 

A Felügyelő Bizottság rögzíti, hogy mind a tárgybani éves beszámoló, mind a tárgybani 
közhasznúsági jelentés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

A Felügyelő Bizottság a bemutatott tartalommal elfogadásra ajánlja a BYC Közgyűlése 
számára a BYC 2012. évi számviteli törvény szerinti éves pénzügyi beszámolóját, valamint 
2012. évi közhasznúsági jelentését, a Felügyelő Bizottság egyidejűleg kéri a Közgyűlést 
jelen jelentésének, valamint a Közgyűlésen szóban előterjesztendő kiegészítő 
beszámolójának elfogadására. 

A Felügyelő Bizottság pozitívnak tartja az elmúlt évekhez viszonyítva azt a változást, amely 
nek eredményeképpen a BYC likviditása jelentősen javult - évvégi szállítói tartozásállománya 
nagyságrendileg 1,6 M Ft-ra csökkent, miközben a vevői követelésállomány 3,8 M Ft volt. 

Továbra is problémát jelent a tagsági díjak késedelmes befizetése, ezért a Felügyelő 
Bizottság felhívja a BYC Elnökségének és Ügyvezetésének figyelmét a körültekintő 
gazdálkodásra és kötelezettségvállalások óvatos megtételére a 2013-as gazdálkodási év 
során, különös tekintettel a likviditás folyamatos megtartására, a Tagság figyelmét pedig a 
tagdíjak fizetési határidejének szigorú betartására. A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 
szükségesnek látja a BYC Alapszabályában rendezni a tagdíjhátralék lehetséges 
szankcionálását az érintett tagok felé. 

A Felügyelő Bizottság szeretné felhívni a tagság figyelmét az idei év legjelentősebb 
eseményére a Balaton Laser Worlds 2013 rendezvényre, amely a BYC életében 
meghatározó gazdasági szerepet játszik. Ennek a rendezvénynek a professzionális 
lebonyolítása nagy hatással bír a BYC jövője szempontjából. 

Kelt, Balatonfüreden 2013. április 14-én 

 

 

ifj. Pataki Attila 
Felügyelő Bizottság elnöke 

a BYC Felügyelő Bizottságának képviseletében 

Ezen Jelentést a Felügyelő Bizottság 2013. április 14-i ülésén egyhangú határozattal – 
négy igen szavazattal – elfogadta. 


