ELLENŐRZÉSI

JELENTÉS

Ikt. Szám: 2769-3/2014.
Ellenőrzést végző szervezet: Lakitelek Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése
Ellenőrizendő gazdálkodó szervezet: Laki - Park Kft. 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Az ellenőrzés tárgya: A Kft. működése és gazdálkodása során keletkezett bizonylatok,
nyilvántartások, belső szabályzatok. Továbbá a Kft. 2013. évi mérleg beszámolója, valamint a
2014. év I-VIlI havi időszak fenntartói utasításra készült mérleg beszámolója, különös
tekintettel a társaság eredményére, valamint az eszközök, források és pénzügyi stabilitást
befolyásoló tényezők.
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.
Jogszabályi felhatalmazás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény.
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(01.11.) Kormányrendelet
368/201l. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
A belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
Államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV Törvény
Valamennyi szakmai jogszabálya.
Ellenőrzött időszak: 2013. július 1.- 2014. augusztus 31.
Az ellenőrzés részletes feladatai:
Ellenőrizni kell, hogy a társaság rendelkezik-e a számviteli törvényben elő írt
kötelező szabályzatokkal (szabályozottság ellenőrzése),
Vizsgálni kell, hogy az érvényes jogszabályokban és a belső szabályzatokban
foglalt előírásoknak megfelelően működik-e a társaság (szabályosság ellenőrzése),
Elemezni kell a társaság árbevételi és költség adatait az alaptevékenység
vonatkozásában abból a szempontból, hogyabevételeik
fedezik-e a társaság
kiadásait és az elvárt szolid mértékű nyereséget,
Vizsgálni kell, hogy az árbevétel lehetővé teszi-e a társaság rövid távú
kötelezettségeinek pénzügyi rendezését,
Javaslatot kell tenni az esetleges helytelen gyakorlat kiszűrésére.

Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2014. szeptember 8. - 2014. szeptember 17.
Vizsgálatot végző neve: Molnár István belső ellenőr.
Időigény: 4 munkanap.
Az ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: 2014. szeptember 30.
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető neve, beosztása: Tomyi
ügyvezető

Gyula

2
1.
Általános rész
A Lakiteleki Önkormányzat tulajdonát képező Laki-Park Kft. 6065 Lakitelek, Széchenyi krt.
48. ellenőrzésére a jegyző asszony 2769/2014. iktatószámú megbízó levelet adott a hivatal
vezetője. A megbízó levélben meghatározta az ellenőrzési feladatokat, melyet a 2769-2/2014.
iktatószámú ellenőrzési program tovább részletez. A társaság a hatályos alapító okiratban,
illetve a cégkivonatban (1. számú melléklet, 2. számú melléklet) meghatározott feladatokat
látja el.
Amellékletek áttekintésévei megállapítható, hogy a társaság fő tevékenysége a zöldterületkezelés.
A főtevékenységen kívül további 33 féle feladatot látnak el.
Az ellenőrzési program szerint az ellenőrzés részletes feladatai az alábbiak:
~ Ellenőrizni kell, hogy a társaság rendelkezik-e a számviteli törvényben előírt kötelező
szabályzatokkal (szabályozottság ellenőrzése),
~ Vizsgálni kell, hogy az érvényes jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglalt
előírásoknak megfelelően működik-e a társaság (szabályosság ellenőrzése),
~ Elemezni kell a társaság árbevételi és költség adatait az alaptevékenység
vonatkozásában abból a szempontból, hogyabevételeik
fedezik-e a társaság kiadásait
és az elvárt szolid mértékű nyereséget,
~ Vizsgálni kell, hogy az árbevétel lehetővé teszi-e a társaság rövid távú
kötelezettségeinek pénzügyi rendezését,
~ Javaslatot kell tenni az esetleges helytelen gyakorlat kiszűrésére.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a II. Részletes megállapítások című fejezetben számolok be.

II.
Részletes megállapítások
1. Ellenőrizni kell, hogy a társaság rendelkezik-e a számviteli törvényben előírt kötelező
szabályzatokkal (szabályozottság ellenőrzése).
A társaság a szabályzatait az alábbi jogszabályok figyelembe vételévei alkotta meg:
A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény
Cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. V
törvény
A Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi xux. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény
A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C törvény 14§. (5) bekezdése
Ellenőriztem a társaságnál meglévő belső szabályzatokat és megállapítottam, hogy
rendelkeznek hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, továbbá a gazdálkodáshoz
szükséges valamennyi kötelező és ajánlott szabályzattal.
A társaság részére nem kötelező az önköltség számítási szabályzat készítése, mert nem érik
el a számviteli törvényben meghatározott értékeket.
A pénzkezelési szabályzatot ellenőrizve megállapítottam, hogy a szabályzat 4. oldal IlII.
pontban a napi pénztárzáráskori napi összeget 1 millió forintban állapították meg.
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Ezen kitételt törölni kell a szabályzatból, mert ugyanezen szabályzat 6. oldala szerint a
pénztárzáráskori napi összeget 200 e Ft összegben állapították meg. Ezen összeg a helyes
összeg.
A szabályozottság ellenőrzési tapasztalataimat összefoglalva megállapítom, hogy a
társaság rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, melyek aktuálisak, megfelelnek a
tartalmi és formai követelményeknek, alkalmasak a feladatok szakszerű elvégzésének
szabál yozására.
2. Vizsgálni kell, hogy az érvényes jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglalt
előírásoknak megfelelően műkődik-e a társaság (szabályosság ellenőrzése).
A társaság az 1. pontban felsorolt jogszabályok és belső szabályzatok figyelembe vételévei
végzik a feladataikat.
Felhívom a figyelmét a társaságnak az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli
pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletre, amely szerint
,,3. § (1)~ A közvállalkozások belső számvitelükben elkülönítik mindazon támogatásokat,
amelyeket az állam vagy az államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve (más
közvállalkozásokon, illetve pénzintézeteken keresztül) juttattak, így különösen:
aj a működési veszteségek pótlását;
hj a tőkejuttatást;
ej a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott
kölcsönöket;
d) az állam vagy az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.
(2)2 A közvállalkozások külön nyilvántartást vezetnek:
aj az osztalékról vagy az esedékes jutalékról való teljes vagy részleges lemondás révén
nyújtott pénzügyi előnyökről;
b) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondásról.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott támogatásokat a közvállalkozások belső
számvite1ükben, illetve külön nyilvántartásukban oly módon tartják nyilván, hogy
egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely könyvelési tételek állnak azokkal
kapcsolatban, valamint hogyapénzeszközöket
ténylegesen mire használták fel."
,,6/A. §19 (1) Az e rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben, 4. és 5. §-ában, valamint 6. §ának (1)-(2) bekezdései ben előírt kötelezettségek megfelelő teljesítésének ellenőrzését az
állami adóhatóság látja el.
(2io Azzal a közvállalkozással, illetve elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett
vállalkozással szemben, amely az e rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdései ben, 4. és 5. §ában, valamint 6. §-ának (1)-(2) bekezdései ben előírt kötelezettségeit elmulasztja, nem
teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti, az állami adóhatóság 5 millió forintig terjedő
mulasztási bírságot szabhat ki."
A társaság működésének, gazdálkodásának és bizonylati munkájának szabályosságát a
szúrópróba szerűen kiválasztott bizonylatok ellenőrzése alapján ítélem meg.
A társaság az általa használt gépek üzemeltetési adatait a szabványosított
gépüzem naplóban rögzítik.
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Megállapítottam, hogy a gepuzem naplóban nem tüntetik fel a végzett munka
megnevezését
és helyét, de mivel ugyanazon
feladathoz tehergépjármű
menetlevelet is vezetnek, melyen feltüntetik a végzett munka helyét és
megnevezését, ezért fontosnak tartja a belső ellenőr, hogyagépüzem
napló" A
munkavégzés
megnevezése" című rovatba írják be az adott tehergépjármű
menetlevél sorszámát.
Ezen bizonylat szigorú számadású bizonylat, ezért alkalmas a végzett munka
azonosítására és a munkavégzés helyének igazolására.
Fontosnak tartom, hogy a vezetői ellenőrzés keretében az ügyvezető az előző
pontban felsorolt bizonylatokon
igazolja az ellenőrzés tényét a dátum,
"Ellen őriztem" szóval és aláírással.
A társaság jellemzően teljesítésigazolás után állítja ki a végzett munkák után a
számlákat.
Szükséges, hogy valamennyi kiszámlázott munkához készüljön teljesítésigazolás.
Az alaptevékenység - Zöldterület - kezelés - bizonylatai a következők:
• feladatvállalási szerződés,
• teljesítésigazolás,
• számla,
• a végzett munka azonosítására alkalmas műszaki tartalmat meghatározó
belső bizonylatok
A fentieken túl a tevékenység kapcsán felmerülő dologi és személyi kiadások
bizonylatai az Önkormányzatnál
vannak kezeIve és tárolva.
Az alaptevékenység végzésére a társaság a tulajdonos Önkormányzattal kötött
szerződése értelmében az - ott meghatározottak szerint -, a szükséges karbantartási,
üzemanyag ellátási költségek a társaságot terhelik, azaz benne foglaltatik a gép
kölcsönzés bérleti szerződésében meghatározott bérleti díjban (5. sz. melléklet).
A bérbe adott gépek karbantartási, üzemanyag ellátási költségek bizonylatait a
társaság szakszerűen kezeli.
Helyesen vezetik a műhelynaplót, melynek adat tartalma megfelelő.
Elengedhetetlen, hogy a társaság a beépítésre kerülő karbantartási anyagok,
alkatrészek beszerzési bizonylatainak számát tüntesse fel a műhelynapló "Anyag
felhasználási" rovatában.
A műhelynaplót ki kell egészíteni a munka végzés vezetői ellenőrzését igazoló
rovattal. A rovat tartalma: "ellenőriztem, dátum, aláírás".
Az alaptevékenység
és az egyéb tevékenység
üzemanyag
beszerzése,
felhasználása teletankos rendszerben ellenőrzötten történik.
Az alap és egyéb tevékenységek bizonylatai a szakmai szabályoknak megfelelő
bizonylatok, melyeket szakszerűen vezetnek. (anyagbeszerzési bizonylatok, munkahelyi
nyilvántartások, műhelynaplók, anyag elszámoltatási bizonylatok, munkaügyi bizonylatok,
jelenléti ívek, szabadság nyilvántartások, változásjelentések, munkaszerződések - stb.)
A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatok nyilvántartása szakszerű, de
fontos, hogy a bizonylat átvételét a bizonylatot átvevő a megfelelő rovatban aláírásával
ismerje el.

{
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Az ellenőrzött bizonylatok tanúsága szerint a társaság fából padokat, asztalokat készített.
A kiállított bizonylatok alapvető en megfelelnek az előírásoknak, azonban a jövőben fel
kell tüntetni a műszaki tartalmat igazoló adatokat (méret, felhasznált anyag pontos
neve, mérete - rönk asztal, rönk pad - stb.) A fenti ellenőrzési tapasztalat okán
tájékoztatom a társaságot, hogy a saját kitermelésű faanyagokat, vagy díjmentesen
kapott fa mennyiségeket, egyéb anyagokat is nyílván kell tartani és azok felhasználásával
el kell számolni.
3. Elemezni kell a társaság árbevételi és költség adatait az alaptevékenység, és egyéb
tevékenység vonatkozásában, abból a szempontból, hogy abevételeik fedezik-e a
társaság kiadásait és az elvárt szolid mértékű nyereséget.
A társaság a belső ellenőr rendelkezésére bocsájtotta a 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolót, valamint a 2014.01.01-2014.08.31. üzleti évről készített egyszerűsített éves
beszámolót.
A 2013. évi egyszerűsített
éves beszámoló (3. sz. melléklet) elemzésével
megállapítottam, hogy a társaságnak azért lehet 13.008eFt tartaléka, mert 2013. 07.09 -vel
a Laki- Gazda Kft-ből vált ki a Laki- Park Kft.
A mérlegben 2013. évben 955eFt aktív időbeli elhatárolódás szerepel, mely az eredményt
javítja, azonban ennek ellenére is a mérleg szerinti eredmény mínusz 712eFt.
A veszteséges állapotot tovább súlyosbítja a rendkívül magas adósság, amely szerint a
Polgármesteri Hivatal tagi kölcsöne 7.350eFt, szállítók 3.165eFt, iparűzési adó
kötelezettség 52eFt, osztalékfizetési kötelezettség 430eFt.
A beszámoló részét képező eredmény kimutatás alapján megállapítom az alap
tevékenység veszteségét:
Az eredmény kimutatás Ill. sor tanúsága szerint az egyéb bevételek összege 2.462eFt.
A VII. sor szerint az egyéb ráfordítások összege 64eFt.
Megállapítottam, hogy az egyéb tevékenység nyeresége 2.398eFt.
Az alaptevékenység eredménye (adózás előtti eredmény): eredmény kimutatás XI. E sor. A
pénzügyi műveletek eredménye (IX. B sor -7eFt).
A veszteségek és az egyéb tevékenység eredményének egybevetésévei megállapítható az
alap tevékenység eredménye.
Adózás előtti eredmény
Az egyéb tevékenység nyeresége
Pénzügyi műveletek eredménye
Árbevételhez viszonyítandó adat

-692eFt
2.398eFt
-7eFt
3.097eFt

Alaptevékenység vesztesége:
Viszonyítandó adat 3.097eFt osztva az árbevétellel 7.372eFt = 0,420 ~ 42% árbevétel
arányos veszteség.
A fenti számadatok az alábbi kérdéseket vetik fel:
- A társaság az elvégzett munkák szerződéseiben, számláiban, valamely oknál fogva
alacsonyabb árakat, díjakat érvényesít, mint amilyenek legalább az önköltség
megtérüléséhez indokoltak volnának (nyomott árak, esetleges hiányos műszaki
tartalom meghatározás).
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Az elvégzett munkák esetleges hiányos számbavétele.
Pazarló gazdálkodás.

Fontosnak tartom, hogy a fenti esetleges okok körülményeit elemezze a társaság abból a
szempontból, hogy a tevékenységek költségeit helyesen vették-e számba, pontos-e az
anyag ill. üzemanyag elszámolás, csak az indokolt erőforrásokat használja-e fel a társaság.
A fenti körülményekre figyelemmel azt tanácsolom a tulajdonosnak, hogy utasítsa a
társaságot a 2014. 01-08. hónapig terjedő időszakra vonatkozó, az év végi záró mérleg
tartalmi előírásainak megfelelő mérleg készítésére. (4. sz. melléklet)
A társaság az utasítást végre hajtotta és a rendelkezésemre bocsájtotta a 2014. év I-VIII.
hónapra vonatkozó mérleget. (6. sz. melléklet)
A mérleg adatait elemeztem, és megállapítottam, hogya 2013. évi mérlegbeszámoló
adataihoz képest rendkívül intenzív pozitív irány ú fejlődés - pozitív eredmény tapasztalható.
Az alaptevékenység adózás előtti eredménye (eredmény kimutatás XI. E sor 4.541eFt)
mínusz az egyéb tevékenység eredménye (Ill. sor 478eFt - VII. sor 356eFt = +122eFt) =
4.41geFt.
Az alaptevékenység adózás előtti árbevétel arányos nyeresége:
4.41geFt: 20.848eFt= 0.212 ~ 21,2%.
A fenti 21,2%-os árbevétel arányos nyereség az alaptevékenységen nem értékelhető valós
nyereségként, mert az alaptevékenység árbevételei között szerepelnek jelentős összegű
egyéb tevékenység bevételei, illetve az ahhoz tartozó költségek.
Fontosnak tartom, hogy az alaptevékenység és az egyéb tevékenységek árbevételi és
költség adatait pontosabban válassza külön a társaság, annak érdekében, hogy a kimutatott
eredmény a tevékenységek valós eredményét mutassa.
A fentieket úgy a hétköznapi bizonylati munkában, mint könyvelés technikailag elérheti a
társaság a keletkezett bizonylatokon történő bejegyzésekkel, melyeket a könyvelés
figyelembe vesz és képes számvitelileg a megfelelő helyen nyilvántartani.
E tárgykörben szükséges megállapítanom, hogy a társaság törekedj en olyan árak és díjak
érvényesítésére melyek legalább az önköltséget fedezik.

4. Vizsgálni
kell, hogy az árbevétel
kötelezettségeinek pénzügyi rendezését.

lehetövé

teszi-e

a

társaság

rövid

távú

A 2014. I-VIII. időszak mérlegét és annak mellékleteit áttanulmányoztam
és
megállapítottam, hogy a társaság bank és pénztárkészlete összesen 1.03l.770,-Ft.
A pénzeszközök állománya arra késztetett, hogy vizsgálj am a társaság likviditását, azaz
fedezni képes-e a rövid távú kötelezettségeit.
A mérleg 3. sz. melléklete a társaság követeléseit mutatja ki. Eszerint a vevő követelés
8.700.000,-Ft.
Pozitívurnként értékelem, hogy az ellenőrzés folyamata alatt a vevő követelés befolyt a
társasághoz. Ez jelentős mértékben javította a társaság likviditását (7. sz. melléklet).
Megállapítottam, hogy a társaság a számla kibocsájtás megalkotására, szerződéssel,
megrendeléssel,
teljesítés
igazolással
és
a teljesítés
igazolást
megalapozó
alapbizonylatokkal rendelkezik.
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Javaslom, hogy a társaság havonta készítsen "Pénzforgalmi kimutatást", amely a bevétel
és a kiadások szembe állításával áttekinthetővé teszi a pénzügyi helyzetet, annak
kezelhetőségét, és belőle megállapítható az esetlegesen szükséges intézkedés.
Revizori kérésre a társaság ügyvezetője kimutatta a 2014. december 31-ig elvégzendő,
illetve elvégezhető feladatokat és az azokból származó várható bevételeket (8. sz.
melléklet).
A mellékletből megállapítható, hogy a társaságnak jelentős árbevétele fog származni az év
hátralévő részében.
A várható nettó árbevétel összesen 11.253.200,- Ft.
Ezen programpont ellenőrzési tapasztalatai szerint a társaság stabilan gazdálkodik, kétes
követelése nincs melyek következtében a 2014. év gazdálkodása várhatóan pozitív
eredménnyel zárul.
Összefoglalva az 1-4. pontokban részletezett ellenőrzési tapasztalatokat, megállapítható, hogy
a társaság működésének szabályozottsága tökéletesen megfelel a jogszabályi és tulajdonosi
elvárásoknak.
A· gazdálkodás és a bizonylati munka - kisebb korrekciók szükségességétől eltekintve megfelel a jogszabályi és a belső szabályzatokban foglalt előírásoknak.
Az árbevételi és költség adatok azt igazolják, hogy a társaság bevételei fedezik a
tevékenységek kiadásait és szolid mértékű nyereség elérésére is van lehetőség.
A társaság likviditása hullámzó, ki van téve a megrendelők fizetési képességének és
hajlandóságának, de ez a körülmény jelenleg nem kockáztatja a társaság gazdálkodását.

Ill.

Javaslatok
1. A szabályozottság tárgykörében tekintsék át a hatályos pénzkezelési
ellenőrzési jelentés figyelembe vételévei javítsák ki.

szabályzatot és az

2. A szabályosság tárgykörében az ellenőrzési jelentés alapján a jövőbeni bizonylati munkát
korrigálják az ellenőrzési jelentésben foglaltak figyelembe vételéveI.
3. A társaság működésére és gazdálkodásra vonatkozó valamennyi jogszabályban foglaltak
érvényesülésére, és a tulajdonosi elvárások teljesítése érdekében törekedjenek az
gazdálkodási egyensúly, és a fenntartható fejlődést biztosító nyereség elérésére.
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Megismerési záradék:
Az ellenőrzési jelentés 1 példányát átvettem és tudomásul veszem, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rend. 42. § /2/ bekezdése figyelembe vételével az érintettek észrevételt tehetnek a
megállapításokkal kapcsolatban, melyet a jelentés- tervezet készhez vételétől számított 8
munkanapon belül kötelesek megküldeni a tulajdonos hivatalvezetője részére.
A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni.
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