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A Felügyelő Bizottság jelentése 
a Balatonfüredi Yacht Club számviteli törvény szerinti 2014. évi (pénzügyi) 

beszámolójáról és 2014. 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 2014. évi éves pénzügyi beszámolóját, valamint a 2014. évi közhasznúsági 
jelentést. 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a BYC 2014. évi mérlege és eredménykimutatása valós 
képet ad a gazdálkodásról és hűen tükrözi a BYC 2014. évi pénzügyi helyzetét. 

A BYC 2014. évi adózás előtti eredménye: 35 811,- eFt. 

A Felügyelő Bizottság 2014. április 2. napi ülésén egyhangú határozatával jóváhagyta a BYC 2014. 
évi éves pénzügyi beszámolóját - amely megfelel a számviteli törvény előírásainak -, valamint a BYC 
2014. 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 2014. évi számviteli törvény szerinti éves pénzügyi beszámolóját, valamint 2014. évi 
közhasznúsági jelentését, a Felügyelő Bizottság egyidejűleg kéri a Közgyűlést jelen jelentésének, 
valamint a Közgyűlésen szóban előterjesztendő kiegészítő beszámolójának elfogadására. 

A Felügyelő Bizottság évközi ellenőrzés formájában részletesen megvizsgálta a klub működését és a 
lényeges, törvényes működést érintő kérdéseket rendbenlévőnek találta. A Felügyelő Bizottság az 
ellenőrzésről szóló részletes jelentést külön dokumentumba foglalta. 

2014-ben megújúlt a klubházunk, mindemellett kiemelkedő sportsikereket értünk el és hosszú évek 
óta előszőr stabil pénzügyi helyzetben sikerült zárnunk az évet. Mindezen eredmények mögött több 
tagunk és alkalmazottunk jelentős erőfeszítése áll. 

Az FB elismerését fejezi ki mindazoknak, akik a 2014-es év során hozzájárultak a klub sikereinek 
eléréséhez. 

 

Kelt, Budapest 2015. április 2-án 

 

 

 

ifj. Pataky Attila 
Felügyelő Bizottság elnöke 

a BYC Felügyelő Bizottságának képviseletében 

 

Ezen Jelentést a Felügyelő Bizottság 2015. április 2-i ülésén egyhangú határozattal – négy igen 
szavazattal – elfogadta. 
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