Előterjesztés az MNE Közgyűlés 8.b napirendi pontjához
A Naturista Oázis Kft 2015. évi gazdasági terve

1. Rövid helyzetelemzés:
Amit elmondtunk a NOK 2014. évi gazdasági eredményeivel kapcsolatban , ugyan úgy igaz a
2015. évi terv vizsgálatakor is. A döntéseket a NOK taggyűlésének és Felügyelő Bizottságának
kell hoznia. Az MNA tagságot , jelen anyagban csak tájékoztatni szeretnénk.
Nem térünk tehát ki a tervezés részleteire , csak a főbb tervszámokat adjuk meg.
2. A NOK 2015. évi gazdasági tervének főbb számai:
Tétel megnevezése
Teljes árbevétel
Összes költség
Összes értékcsökkenés
Adózott eredmény
A cégben termelt cash

Terv
eFt
30726
21396
3074
5007
8081

3. Rövid magyarázat a NOK 2015. évi tervéhez:


Figyelemmel a marketing tevékenység megújulására, jelentős árbevétel növekedést
várunk 2015. évben



Azt reméljük, hogy a 2015. évi nyár nem lesz olyan esős, mint volt a 2014. évi és ez is
növeli a strandvendégektől várható bevételt.



A költségtervek a 2014. évi tényszámok közelében vannak, tehát az eredmény
növekedést az árbevétel növekedéstől várjuk.



Ha a tervezett eredmény növekedés megvalósul, akkor közel 8milli Ft értékű pénz
keletkezik a NOK-ban.



Azt tudni kell, hogy a fenti számok nettó összegek

4. A fenti tervszámokból levonható következtetések:


Feltételezve, hogy ezek a tervszámok teljesülnek, lehetőség lesz arra, hogy kb. nettó
4mFt értékben a NOK beruházzon.
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Azt is feltételezhetjük, hogy az MNE-vel szemben felhalmozott 9,35mFt tulajdonosi
hitelből legalább 2mFt-ot vissza tud fizetni az MNE-nek 2015. év végén.

5. Milyen intézkedésektől várjuk a NOK árbevételének növekedését.


A marketing intézkedéseknek um:
 A megújult NOK honlapnak.
 Az „Utazás kiállításon” való megjelenésünknek
 A külföldi naturista egyesületekkel való személyes kapcsolatfelvételnek
 Azoknak a vízpart telkek kialakításának , melyekre lakókocsis külföldi vendégeket
várunk.



Azon szándéknak, melyben a porta személyzetet megkívánjuk újítani, nyelveket beszélő
fiatal emberekkel.



Az újbeléptető rendszer megvalósításától, amely remélhetőleg csökkenteni fogja a
bliccelést.



A villamos fogyasztásmérőknek az elosztókba való áthelyezésétől, mellyel remélhetőleg
csökkeni fog az áramlopás.

Budapest 2015.04.04

Andrási György
MNE alelnök
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