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BizottsAg
16szdre

Tisztelt Bizottsig!

A v6llalatcsoport Sze:n ezetj. 6s Mfkod6si SzabLlyzataban zz Alapit6 rcndelkezett az risszehangolt
szimviteli 6s p6nziig'r rendszcr megtercmt6s6nck igeny6r6l. A v6llalatcsoport 2011-cs alzpit6s6t
kovet6en fokozatosan kcdilt kialakitisra a holding cgys6ges p6nziigyi rendszere, mely folyamat -
a kotibbi iigyvezet6 }:6r6sr!nek megfelel5en - aY6ci'liLvh6 Kft. ntegrirci6jiva,l zLrwk.

Jelcnleg a V6ci'I'ivh6 Kft. szimvitel-i 6s p6nziigyi rendszer6nek integr6ct6ja teljes korri.

Az uralkod6 tag 2015-bcn kezdte meg a V6ci T6vh6 Kft. kozpontositott konp-ei6s6t.

Az €r' cls5 h6napjaiban tcirt6nt meg a YicrTinh6 Kft. konlvcl6s6nek teljes korfi megismer6se,

rendsz ereinek, adzts z olglltatlsainak ittekint6se.

2015. ir.iniust6l a VicL Tivh6 Kft. f6kon1've15i pozici6ian^k megsziintct6s6vel a teljes konl-vel€st

az uralkod6 tag kozpontositott konl'vel5i r6szlegc v6gzi-

A kony.vel6s 6tv6tele sot6n els6dleges szempont volt, hogy - ^, ASZ vizsgilatinak
meg6llapitisaival osszhangban - a folyamatos konl've16st 6rint6 k6rd6sek mihamatabb ttsztlzisn
keriiljenek, a jogszzbllyi rendelkez6sek marad6ktalan figyelembev6tel6vel.

A konl'vel6s 6w6tcl6r 6s a folyamatos szimviteli tendszer ki6pit6s6t kcivet6en a nyit6 t6telek

6ttckint6se trirt6nt r:eeg. A nyit6 6rt6kek, az el5z5 6vek grzdas6g1 6s szi.mviteli adatait

t^tt2lfi\ zzak.

A felrit hiinyossigol<, hibik 6s hibahatisok a teljes kon1..vel6s 6s sz6mviteli, gazdas6pl rendszer

6ttekint6se 6s ellcn6rz6s6t kovet6en keriiltek egys6ges ielent6sben megillapit6sra.

Az elk6sziiLlt jclent6st rr v6llalatcsoport Feliigyel6 Bizottsiga is megismertc. A Feliigyel6 Bizotts6gi
dcint6snek megfelel6en az Alapit6t az al6i:br meg6llapitisokr6l t6j6koztatjuk:

A Vcid Tdahd lft. kiinluelisinck ituitele rlftitt tiinifi neg(illapitdnk, eluigT-ett jaaitrink

1. Egvs6gcs Szimwiteli Rend ber-ezet6se



2015. janr/r 1 ci hat6llr-al ber.ezet6sre keriilt - m6r a \/6ci 'l-ivh<i Kft rc is vonatkozci - egl'segcs

szimvitcli szab6lyoz5,s, ami koribban a Vici Tivh6 I{ft. kiv6tel6r'cl m|r szabilyoz.ta a

tagvillalatok sz6mr.rteli rcndj6t.

2. Kolts6gck fclosztisinak sz.ab6lyoz6,sa

A Vici Tivh6 Kft koribbi szimviteli rendszere nem biztositotta a tg'6kenys6genk6nti koz'r'eden

6s kdzvetett kolts6gek elsz6mol6s6nak 6s felosztis6nak pontos szabilyozottslgat. Az egves

ter'6kenys6gek dd6that6s6g6t zkadilyozta az is, hogv ncm keriiltek meghatitoz6,sra az egy'cs

tev6kcnys6gek kozcitti iltalinos kolts6gek fclosztis6nak eh'ei.

Ezen hiinyossigok elkeriil6s6re, a Vici Virosfejleszt6 Kft. plnzijgyr r6szlegc, a 2015 s iizlett 6v

jriniusit6l kezd6d6en, egl munlaszimos rendszcr kidolgozisit kezdtc meg, t1s vezette be a

Tivh6 Kft. eset6ben.

Az rlj munkasz6mos rendszer teszi lehet6r'c - ^, LSZ iltal is feh'etett - ptobl6m6k

kikiiszobol6s6t, az iltzlAnos, a kozvctlen 6s kdzvetett kolts6gek mcgfelel6 6s szab6lyozott

felosztisit a rev6kenys6gek kciz<in.

A kolts6gek sz6.tvilaszt6si,n kidolgozott szab6lyok, a teljes 2015-s iizlcti 6vre vonatkozva -
visszamen6leg lanwirt6l - keriiltek bevezet6sre. A 2015-s 6v visszamen6lcges jar-itlsa

befejcz6dcitt.

3. Nyitri t6telek ittekint6s e 6s az el6z6 6vi hib6k, hibahatisok fcltit6sa

A konln'el6s szabilyos folytatisLhoz - bfu az elmult 6r'ek kon1.ve16s6nek ellcn6rz6sc nem lenne

feladata a kcizpontr konl'vel6st v6g6 osztilynak - a nyit6 t6telek helyes tisszege elengcdheteden.

A nyit6 t6telck 6ttekint6se, ellen5rz6se sorin szimos hibira dcdilt f6ny.

A hibik sok csetben ,ivekre visszamen6legesek, teh6t nem azt ieleflti, hogy egy-cgy t6tcl rossz

helytc keriiLlt volna konlwel6sre, hancm azg hogy szakmasTag rosszul mcgitdlt m6don kcniltek
kcinlwel6sre 6r'eken it a t6tclek.

A feltirt hib6k a kovetkez6k:

- Titgyi Eszkoztikben talilt hib6k:

19961 6t^ nem eg)-ezett az zrtzlittk|ban a tirgf i eszkozok brutt6 6rt6k, halmozott 6rt6kcsokkenis

adata a f6kclnwben 1ev6 6rt6kke1.

2014.72.37-6n a felTelta:uz.ott tirgyi eszkozok brutt6 6rt6kc 6s halmozott 6rt6kcscikkcn6se sem az

anaLtikival sem a f6kcinl'vben ta1i1hat6 6rt6kkel nem egyezett. 2014.12.31-6n a leltfu 6s a f6kony'v

halmozott 6t6kcs<ikken6s 6s brutt6 &ttk adata 13 110 259 forinttal t6rt el.



A uirgf i cszkozdk elt6r6sei nem csak szimszaki hib6kat jelentcttck, hanem a f6kcinlvi szdmok

szerinti bcsorol6suk serr, r'olt megfelel5. Ez azt lclena, hogy a mfszaki tlrgvi eszkrizok,

ingatlanok, immateriilis iavak 6s egy6b t6rgyi eszkozcik besorolisa nem a szimviteli ton'6ny

el6irisai szerint kcriilt clvrlgz6sre.

Voltak olyan tirgyi cszkozok- az immateriilis javak melyek az analitik6ban nem keri.iltck

felvitelre, czeket a lekAr alapjin javitottuk, analitilciban rogzitcttiik. A b:inyzo irnmatedilis javak

6.tt6ke 2014.12.31-6n; 8li16 563 ft r.olt. Ennck egy r6sze olyan eszkoz r.olt, mely fellelhet6 a

tArcasigr6l, igy a felvetr: leltirban is benne van. Ezek 6t6ke: 355 627 ft, rr'ely eszkozcjket

felvetti.inl< a tAtgyi eszkoz analitih6ba.

A marad6k elt6r6s pedrg olyan cszkozokb6l 6llt, melyek a f6kcinp'ben benne r.oltak, de az

anahtil6b6l hiinyoztak.

Ennek oka pedig az volq hogy a haszn6bton kivii{i eszkozok sele)tcz6se nem tijrt6nt meg, tgy

az.ok 6t6ke a f5k<iny'vben bennc voltak, dc az analitik6ban nem.

A felvett ieltirak zlapjLn. z hasznilaton kiviili immateri6hs javakat a f6kon1'vb6l leselejteztiik.

A nullis sz|,mlaosztilybrn hibisan keriiltek rogzit6sre azok a t6telek, melyek <isszcge tnir null6:n
leir6dott. A Szimr.iteli torvEny egy6rtclmrien leiria, hogv mely t6telck tartozhatnak a nullis
sz6mlaosz.tllyba 6s azt is, hogy a null6ra leirt eszkoztik brutt6 6rt6k6t €s elsz6molt

6tt6kcsokken6s6t is az 1 -es szinlaosztalyba kell nftdntartani, eg6szen azok kivezct6s6ig.

A fclvctt lekiLnk alapj6a az eszkozok besorol6s6t a torv6nli el6irisoknak megfelel6en yavitzsta,

itvezet6sre keriiLltek a 2015-s iizleti 6vben.

- AFA 5,*ezetlsi szimla elt6t6se

A 3698-as szimlaosztily krizel 15,5 milli6 Fotinttal nem egyezett.

Az elt6r6s tobb t6te1b6l ad6dotl

A Vici Virosfejleszt5 Kft p6nzngyi r6szlege 6vekre visszamen5leg kereste meg a hibik okart 6s

vizsgilta azok hibahatisait.

Az eit6r6s egyik oka, kozel 1,5 milli6 forint elt6r6s ad6dott abb6l, hogy nem tiirt6nt meg a

sziiks6ges tjsszevezet€s egy6b kcivctel6s 6s egy6b kritelezetts6get ::.r.abna:zo szSrnlzosztzlyok

koz6tt.

13931 872 Ft elt6r6s dupla konyvel6sb6l keie&ezett, mely azt jelenti, hogy a 2014-es €vben

duplin keriiLlt lek<inwd6sre kozel 14 milli6 fodnt <isszegri lev onhat6 5Lfa.

r\z Afa bevallis j6l letr beadva 6s val6szinfileg a bevallls beadisit kovet6en keriiLltek fel a 2014-es

6v nyit6 t6telei, amik sznt6n tanaltnzztak ugyznzzon t6telcket. Ez zzt eredm€nyezte, hogy a

f5konl.vbe duplin ke:diLlt rcgzit|ste az 6fa sz|ml,An a 13.937.872 Ft, de a NAV foly6sz1ml|n t
helyes adatok vannak.

A felt6rt hibik iavitsra keriiltek. A szirks6ges osszevezet6sek, itkony.vel6sek 6s egyeztet6sek

eredm6nyek6nt, jelenleg a V6ci Tivh6 Kft konl.wei egyez6ek a NAV ad6foly6sz6mlival is.

4. Ht|rtv z 6 t6;t 6ko z tat Sk:



A Munkatow6nvkonn (\{i':46.$) el6:\a a dolgoz6k taj€koztat6linak elk6szit6si kotelezctts6g6t!

A \rici 'I6vh6 Kft nem biztositotta a i{unkatriw6nykonl'r,' cl5itisainak tort6n6 megfelel6st, ncm

k6szitcttck t|j6koztzt6t a dolgoz6k r6sz6re.

A munkaszerz5d6seket nem m6dositottik az Munkatdrv6nykc;n1.v el6irisainak megfelel5en, a

dolgoz6k b6rcmel6s6t egy iigrn'ezct6i 6rtesit6 elk6sziilt6r.cl dokumentiltak.

A kozponti konyvel6si r6sz.1eg z Munkaton'6n1.kon1'v el5ir6sainak megfelcl6 t6j|kozt^t6k^t
elkdszitette a dolgoz6k t6sz6re 6s az elmtlt 6vek r.iltozisait cgys6ges munkaszerz6d6sekbe

foglalta. Igy biztositva a ton'6nyi cl6ir6sok betart6s6t.

5. V6gtehajtisi el6legek helytelen konlwel6sc:

Sulyos hiba, hogy a v6grehajtisi el6legk6nt 6s a megel6lege zett, kozjeg\iz6i kamarai di)k6nt

kifuetett dsszegeket nem el6legk6nt, hanem kolts6gk6nt konyvelt6k 1e. F,z azt jelenti, hogy kb: 2,5

milli6 Ft/6v, az a kolts6gk6nt clszimolt osszeg, rnelvet a szimviteli torv6ny el5irisai szednt ncm

kolts6gk6nt, hanem el6legk6nt kellett volna a krinl.r.ekbe rcgziteru.

Ez.zcl szemben a befo\'6 v6grehajt6si el6legekct ber'6telk6nt kcinyvelt6k lc, melyeket a sz6mviteli

torv6ny szerint a kiFrzetett el6legeket csokkent5 t6telk6nt kcllett volna kony'velni. Ennek a

hibinak a pontos dsszegc nem 6llapithat6 meg a jelenleg rendelkez6sre il16 nyilv6ntartisokb6l.

Bccsl6siink szerint kb. 500 000 Ft f€r lchctett az elt6r6s tisszege.

A k6t hiba risszesitctt ercdm6nvt 6rint6 hatlsa kb. 2 milli6 Ft, mcllyel szabilytalanul csokkentett6k

a tltsasig 6ves eredm6ny6tl

A fenti osszegek a 20"14-es iizleti 6v adatai szerint keriiltek becsl6sre, 
^z 

zzt l:regel6z6 6vek adatai

ett6l elt6r6ek lehetnck.

6. V6grehajtisi cl6legek kiel6git6si sorrendi6nek s zab|ly ozatlansAga

A Polgiri lorv6nykonyvr6l sz6lo 2073.6vi V. trirv6ny a koveteldsek teljesit6s6nek sonendi6r6l a

6:46$-ban tendelkezik, amely kirnondja, hogy ,,Ha a p6nztartozis teljesit6sek6nt fizetett osszeg az

eg6sz t^rtozas kiegycnlit6s6re nem elegend6, azt - ha a jogosult clt6t6en nem rendelkezett, 6s

egy6.n szlr.dlka sem ismerhet6 fel- els6sorban a k<.rlts6gekre, maid a kamatokra 6s r'6giiLl a

f5tartozisra kell elszimolni."

A Vici Tivh6 Kft a r'6gehajtisi elj6r6sok eset6ben a kiel6git6si soffcndet nem a torvdnyben el6itt
m6don el6gitctte k! hancm a tartozisok p6nziigyi teljesit6sn6l a t6ke keriiit el6szrit kicgyenlit6sre,

a torv6ny 61tal aj6nlott utols6 hellyel ellent6tben. A torv6ny ere lehet6s6get ad, de ezt a kiel6git6si

sorrendct a v6gehajt6kkal is egycztetni ke[ ami nem tort6nt rr'.cg. F'z.iltal a v6gehajt6knil
nyilyAntartott tattozisok nem egyeznek meg a l6vh6 Kft nyilvintartisival. T)zt mindenh6pp

rendczni sziiks6ges.

Amennyiben a kiel6git6si sorrend a Vici Tivh5 Kft 6ltal alkalmazott sorrend marad, a

r-6grehajt6kat ctr6l 6rtesiteni kell. A T6r'h5 Kft 6ltal alkalmazott sorrend szerint a tartozS,soktz



kevesebb kamat szrimolhat6 el, mrutin a kamat nem kamatolhat6 6s a t6ke az ers6 p6nzig5n
teljesit6sn6l csrikl<en h.e van.

A kiel6git6si sorrcn,l fercser6l6s6ver- miutdn a kamat nem kamatolhat6, a tdke 6s egv6b kolts6g\ilszont lgen - a tirsasig kevesebb kamatbev6telre tenne szerr 6s a r'6grehajtrik is tobb-let feladatotkapn6nak ez 6ltzl

20,16-t6l a tdrv6nyben meghataiozott kiel6git6si sorrend kerijl betartlsra a v6ci T{vh6 Kftr.€grehajris 6s egy6b p6nzkcivetel6s kiegyenltJsekor.

6. Ett6kpapir sz6mlahoz taltoz6 elszdmoli,si sz6.mlz

Az 6rt6kpapir szlml:ihoz tzrtozo ttanzakcj6s sz6mla nem kenilt lekonvr.el6sre.
Az ebb5l ered6 hrba erecJm6nyt jelent6s m6rt6kben nem befolvisol.

7. Energiaad5:

A vici r6vh6 Kft energiaadri_ jogci'r6n nem jogosurt sz6mldt ki'ritani kciziiletek fel6. Azenergiaad5, ugyanrigy mint mrnden egy6b, a szolgrilt"atishoz kapcsol6d6 kolts6g a szolgdltatis6r
IYUYUT::t 

6rban l:ell, hogy megt6riiljcin. A \16ci r6r-h6 Kft kcjziiletek fel6 tcirt6n6 sz6mt6lbanhelvteleniil kenil me1;leldl6sre az Energiaadd jogcim.

201'4 6vben 6s az 
^z:t 

rneger6z6 6vekben az energaad6 f6konr.i,-ben var<i el5irisa helytelenii{ azenetgiaad6 p6nziigyi visszat6rit6s6vel eg1'idel,ileg tcirti'u meg. 2014 6vben t,'t#gcsokkent6t6telk6 nt 2 779 000 Forint a.rr.g,i-..r".giu ""d6 
nem l.n elszimolva, ugvanakkor 3 177000 Ft 2013-as 6r're re1afl1625 energraad6 lattreg."rokl"nto t€telk6nt lert elszdmol'a 2014_ben.201'.5-t6l ittlntnk az energraad6 r'onatkozd id6szakban kolts6gcscikkent6 t6telk6nt tcirt6n5el6tu6stua- a toff6nyi el6irisoknak megfetel6en _ r,iszont ,, ;;r:;^;;^,":.-^T:": -::l - .

vlgett a 2074-revonatkoz6, de 2014-ben el6 ncm irt , rru o#?,f"kl:i::;3;;l"i',1i ",ffifi::
ben konl'r'eltiik le.

Osszegz6s:

A vici rivh6 Kft kcnl'r'einek dttekrnt.se sor6n szimos hiba keriilt felt'tisra. F,zek egy ft.sze m6rmenet ktizben javithat6 t6terck 
'ortak, misok viszont - az ermrilt 6r,eket is 6rint6en _ nemjavithat6ak egyszerden. Az ermrilt 6vekre visszamend hib6k 6s hibahatisok eredm6nvre gyakorolthatisainak becsrilt 6rt6ke 2 mili6 Fr osszeqre tehetd.

A becsiilt 6rt6kek pontos szi,mszar<t ert.kit .sak akkor rehetne meg6tapitani, ha az elm'lt €vekk6n1'veinek minden egyes t6vcs t€tele jar.itdsra keriilne. Ezek ug'anakkor akkora feladatot eskolts6g riforditlst jelenten6nek, melvnek m6rt6ke - el6zctes becsr6se k alapjrtn- j6val nagyobb6sszegfi lenne, mint e,gv esetleges ellen6rz6s sordn kiszabott szankci6k m6rt6ke.



Hztarozatt javaslatok:

1.

Hatirid6: 2016. januir 21_i I{t. iil6s

2016. janu6,r 06.

\r6c v6ros onl:orm6nvzat p6nziigr,'i-Ug'rendr Bizottsiga a Vici 'rivh6 i{ft kcinlveibenfellelt hib6k mcgismer6s6re .kintenel, 
^ 

krinr'ek ja'iis,it etfbgad asra iavasoria/nemiavasoliaYAc \i6tos Onkorminyzat Ii6pyisel5_testiilet6nek, mint .{lapit6nak.

V6c V6ros e,nkorminvzat p6nziigl.i- Ugr.rendr Bizottsiga lar.asolja Vic Vd.rosOnkorminyzat I{6p'isel6-testiiLlere.,.t , --i eupitlr"rk,;;;. hivja fel a \r6ci T6r,h6 Kf.ug1vezet5j6t, h,)gy a tirsasrg.a 
_kcivetel6seinek 

p6nziig-i liegenlites6nek sorrendj6nektekintet6ben a 20'!6-os iizreti 6vt6r a 20t3. 6vt rr. tor.,-a.r', 6:46\-ban meghatltozottkiel6git6si sorrendet tartsa be.

Felel6s: iiglwezet 6 igazgato

Jdszai P6ter s.k.
ig;rezet6 igazgat6


