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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A SZADA NOVA Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Társaság”) a Képviselő-testület Éves
Munkatervében előírt határidőre elkészítette a Társaság 2021.01.01 - 2021.12.31-e közötti időszakra
vonatkozó Beszámolóját.
A Beszámolót a Felügyelő bizottság a 2022. április 19-én tartott ülésén a 2/2022. (IV.19.) számú
határozattal elfogadta, ezen túl a beszámolót a Rekord’96 Kft. nevében Feicht Ferencné könyvvizsgáló
is megvizsgálata és arról a mellékelt jelentést készítette.
A Társaság - a Felügyelő bizottság jóváhagyása és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - elfogadásra
javasolja a 2021. évre készített beszámolót.
A 44/2022.(III.31.) KT-határozattal ugyanakkor a Képviselő-testület – mit a Társaság tulajdonosa –
felkérte a Társaság ügyvezetőjét arra is, hogy a 2021. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése
mellett – azzal egyidejűleg – készítsen beszámolót a Képviselő-testület májusi rendes ülésére a Kft.
erdészeti szakirányítási feladatainak 2021. évi ellátásáról is!
E beszámolóval a Kft. ügyvezetője egyelőre adós maradt, határidő-hosszabbítást kért - ld. majd külön,
69/2022. sz. előterjesztésként!
A fentiekre figyelemmel kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló megvitatására, és
az elfogadással kapcsolatos döntéshozatalra. A beszámoló alapját képező dokumentumokat szintén
mellékeljük.
Szada, 2022. április 28.
Az előterjesztés mellékletei:
1. Eredménytábla 2021
2. Közhasznúsági jelentés
3. 2021. évre vonatkozó mérleg
4. Könyvvizsgáló jelentése
5. Teljességi nyilatkozat Rekord”96
6. Felügyelő Bizottság határozat
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2022.(V.26.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a Szada
Nova Településfejlesztési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját és
közhasznúsági jelentését – a független könyvvizsgálói jelentés alapján – az alábbi összegekkel elfogadja
és jóváhagyja:
- az eszközök és források mérleg főösszegét: 108 233 e Ft egyezőséggel
- az adózott eredményét:
-7 280 e Ft veszteséggel.
2./ A fenti döntésről a Szada-Nova Településfejlesztési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a jelen
határozat részére történő megküldésével tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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