
Ft, ez az előző évihez képest egy 9.000 e Ft növekedést jelenteít. Az adőzott eredmény 8.602 e Ft
nyereséget mutat, ez az előző évhez képest, ez mintery 2.100 e Ft növekedést tapasztalunk.
Elvégeztem ugyanezen időszakra vonatkozó eredménykimutaást, valamint a számviteli politika
jelentős elemeinek összefoglalását tartalmazó kiegészítő melléklet vizsgálatát.

Az eszközöknél és a forrásoknál az egyes tételeket vizsgálva megállapítható, hogy valamennyinél
növekedés ápasztalhatő az előző évihez képest.
Sajnos a ráfordításoknál is növekedés tapasztalhatő, ez az árak növekedéséből adódik. Mivel az adózás
előtti eredmény is magasabb lett, ebből következik, hogy az adófizetési kötelezettség is növekedett.

A könl,wizsgátói jelentés szerint a kft" egyszerűsitett éves besz,ámolója megbízható és valós képet ad
az2O2a. december 3i-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ugyanezen üzleti évre
vonatkozó jövedelmi helyzetéröl, a vonatkozó számviteli törvénnyel összhangban.

A levszető elnök megkérdezi, van-e valakinek kérdése azelhangzotlakkal kapcsolatban. Kérdés nincs,
megköszöni a könywizsgáló besámolóját.

Azügyvezeíő, Kiss Gábor a2a21. évi üzleti tervet ismerteti, azelőző évihez képest l0%-os növekedést
prognosztizál, azaz 27 milliő Ft árbevétellel számol, az egrres adatok ehhez a növekedéshez vannak
igazitva.

A gazdasági besámoló, egyszerűsített besámoló, kiegészítő melléklet, a könywizsgálói záradék, a
közhasanúsági jelentés és a2021. évi Üzleti terv csatolva.

A beszámolókkalkapcsolatban kérdés nem volt,

6. sz. narrirendi pont: Feliigl,elő Bizottság beszárnolója: 2020. ér,i gazdálkodás pénziigl-i-gazdasági
ellerrórzéséről. közlraszrrúságijelentés (eg1,,szeríisített ér,es beszárrroló. nrérleg) r,élernénrezése.

Szabó József, elöljáróban qz.zalkezdené, hory tisztáaza, mi is a felügyelő bizottság feladata. Elsősorban
a Kft. törvényes müködése felett őrködik, másodsorban atagságérdekeit képviseli a vezetéssel szemben,
amennyiben szükség lenne rá, illetve ellenőrzi a taggyűIésen hozott határozatok végre lettek-e hajtva.
A beszámolóban ellrangzott jó eredményekért köszönet jár a vezetőségnek.
Az elmúlt évben 116 mázsa hal telepítése történt, az aá megelöző évben 91 már:;sa. A halfcgásokból
40% volt a saját tagok fogása. A telepítések rendben, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlottak.
A halárak emelkedésének okairól csak annyit, hogy nagy mennyiséget vásriroltak fel külfoldiek
(elsősorban németek), kevesebb halat tudtak a halgazdaságok nevelrri a színazság miatt. Ez az oka
annak, hogy olyan halat tudunk hozni és annyiért, amit kapunk.
Sajnálatos módon megnövekedtek a fegyelmi vétségek, a felügyelő bizottság javasolja egy fegyelmi
bizottság felállítását, egy új feryelmi szabályzat kidolgozását és nyilvánossá tételét. Javaso§uk a
halőrzés megerősítését újabb személyek bevonásával, a vagyonvédelem fokoását, a kamerarendszer
bővitését.
Fontos az épitett környezet rnegóvás4 a zsámboki oldali pályával valamit kellene kezdeni, beülők
pótlása, folyamatos karbantarüls biztosítása. A vécékkel kapcsolatban javasolja a ttsztítisra. üdtésre
me gf'e l elő gyakori ságú szerződések rne gkötését.
Felhívja a leendő vezetés figyelmét a munkáltatói feladatok jogszeni ellátására, pl. a benzinmotoros
fiinyírást tervezett formában csak megfelelő képzettségű emberek végezhetnek.
Evek óta húzódik a taggyűlés által már többször megszavazatt fakivágás. Valarnit kellene csinálni.
Javasoija egy tevékenységi biztosítás megkötését, mert habaj van, ez nagy segítség lehet.
Szükséges lenne egy elsősegélyhely kialakítasa yagy kiírni, hol lehet elsősegélyben részesülni.
Javasoljuk az új tisztségviselő elérhetőségének megadását a weboldalon, esetleg fenyképpel.
Kérjük az űj vezetést, vizsgálja meg, hogy a többnapos horgiiszversenyek miatt a napijegyesek
elmaradása milyen hatással van a bevétel alakulásara. Kérik pontosítani a pontymatrac, illetve a
pontybölcső használatáravonatkozó előírást. Szükség lenne az etetőhajók használatárrak szabályozására
is.
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