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Javaslat
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi éves beszámolójának megtárgyalására,
valamint tagi kölcsön rendezésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJv Önkormányzata Közgyűlése a 247/2020. (VII.16.) határozatával utasított el az
Energo-Viterm Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadását. (az előterjesztés 1. számú
melléklete)
Az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője levéllel kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát. A levél
tartalma szerint az ügyvezető úr kéri, hogy a gazdasági társaság 2019. évi éves beszámolóját
tárgyalja újra Önkormányzatunk. (az előterjesztés 2. számú melléklete: levél és vagyonleltár)
A levél tartalma az alábbiak szerint szól:
„1. A saját tőke – jegyzett tőke aránya 62%, ezért annak helyreállítására
nincs szükség.
2. Mellékelten megküldjük a 2019. évi vagyonleltárt.
3. Mellékelten megküldjük a társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét,
melyet 346/2020 (IV.29.) számú határozatukban elfogadtak.
4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaságnak nincs Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Javadalmazási Szabályzata, mivel az ügyvezető és a
felügyelő bizottság javadalmazását, a taggyűlés eseteként határozza meg.”
2019. évi éves beszámoló
Az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. az önkormányzat, mint a gazdasági társaság 50 %-os
részesedéssel rendelkező tulajdonosa részére megküldte a társaság 2019. évi üzleti évről szóló
éves beszámolóját:
- a 2019. évi mérlegbeszámolót (a határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2019. évi eredménykimutatás (a határozati javaslat 2. számú melléklete),
- a 2019. évi kiegészítő mellékletet (a határozati javaslat 3. számú melléklete)
- üzleti jelentés (a határozati javaslat 4. számú melléklete)
A független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az üzleti jelentés összhangban
van a társaság 2019. évi beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival, a 2019.
december 31-ei fordulónappal készített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege
3.336.842 e Ft, az adózott eredmény -28.240 e Ft veszteség (az előterjesztés 3. számú
melléklete). A társaság csatolta a könyvvizsgálathoz kapcsolódóan készített teljességi
nyilatkozatot is ( az előterjesztés 4. számú melléklete).
A gazdasági társaság felügyelő bizottsága a 2019. évi éves beszámolót elfogadta azzal, hogy ,
hogy a -28.240 eFt adózott eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. (az előterjesztés 5.
számú melléklete)
A kiegészítő melléklet az alábbiakat tartalmazza:
A Forgóeszközök mérlegértéke 585.340 E Ft, amelyből a követelések 585.196 eFt.
A követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron (Energott
Kft.) vevő követelés, egyéb követelés és csoportos ÁFA elszámolásból adódó követelésből került
nyivántartásra, melynek összege 583.726 eFt.
A saját tőke értéke 651.052 eFt, a beszámolási időszak végére.

Tulajdonos váltás miatt az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága vagyonátruházási illetéket
állapított meg, amely ellen a társaság fellebbezést nyújtott be.

A számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) az éves beszámolóval
kapcsolatosan az alábbiakat fogalmazza meg:
“17. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával,
mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt
feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet.
(2) Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok
tartalmazzák.
18. § Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok
változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a
céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az
időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az
adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének,
működése eredményének bemutatásához szükségesek.
19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az
éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.
(2) Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az
eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek
értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.
(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év
megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell
mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában
elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a
mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált
megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év
adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez
esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző
üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok.
(4) Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott
eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott
megoldást a kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság
tételhivatkozásaival meg kell adni.”
153. § (1) „A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra
jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta. „
154. § (1) „Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót,
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását
is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.”

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A Bizottságok elnökei az előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket a közgyűlésen, szóban
ismertetik.
Az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (IX.17.) határozata
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2019. évi beszámolójának megismeréséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó,
Működtető Kft. 2019. évi beszámolóját megismerte, azt 3.336.842 e Ft mérleg főösszeggel és 28.240 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., 3., és 4. számú mellékletei szerint
elfogadja azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni, egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető
Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén jelen határozat alapján szavazzon, és a
taggyűlés határozatát a polgármester részére nyújtsa be.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Energo-Viterm
Beruházó, Működtető Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a gazdasági társaság
taggyűlésén és tegyen javaslatot a banki szerződés módosítására, illetve új kölcsönszerződés
megkötésére, valamint tegyen javaslatot a 2020. évi vagyonhasználati díjra a társasági
szerződésben foglaltak szerint.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Jogi és Vagyonkezelési Osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztálynak való megküldését
követő 8 napon belül

Dunaújváros, szeptember 17.
Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

