
























































JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2012. április 20-án a Via Kanizsa Nonprofit Zrt hivatalos helyiségében 

 

Jelen vannak:  Kőfalvi Bernadett, az FB elnöke 

   Szabó Sándor, FB tag 

   Fertig István, FB tag 

   Gáspár András, a Zrt. vezérigazgatója 

 

 

1. napirendi pont: 

 

A Via Kanizsa Zrt. 2011. évi éves beszámolója 

 

A VIA KANIZSA Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. április 20. napján megtartott ülésén 

megvitatta a Társaság által készített és az alapító felé előterjesztésre kerülő dokumentumokat, 

amelyek az alábbiak voltak: 

 

 a Zrt. 2011. évi éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 

 

 

A 2012. április 20-i felügyelő bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően a rendelkezésre 

álló dokumentumok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

 

- a Társaság éves árbevétele a 2011. évben meghaladta a 2011. évi üzleti tervben 

szereplő árbevételt, bár kis mértékben a 2010. évi árbevétel alatt maradt. 

 

- a 2010. évhez viszonyítva a Társaság nyereséggel zárt, amelyet az üzleti tervben 

foglaltak szigorú követése eredményezett, 

 

- ugyanakkor üzemi szinten a Társaság működésének továbbra is negatív az 

eredményessége, 

 

- a Társaság feladatkörébe tartozó tevékenységek közül 4 területen is 2010-ben 

közbeszerzést követően megbízási szerződés köttetett, amelyek műszaki tartalma és a 

vállalkozói díj meghatározza Társaság városüzemeltetési célra előirányzott bevételeit, 

 

- ezek a téli hó munka, a parkgondozás, a köztisztaság és az út-, járda-, hídfenntartás, 

 

- az egyéb bevételek a tervezettől elmaradtak, amelyet az anyagjellegű ráfordítások és a 

személyi jellegű ráfordítások tervezettől elmaradó mértéke sem tudott ellensúlyozni, 

fentiek összességében az említett üzemi szintű veszteséghez vezettek, 

 

- a 2009-ben megvalósított parkoló automaták beszerzésére vonatkozó beruházás a 

Társaság bevételeire évről-évre pozitívan hat,  
 

- rendkívüli bevételek között a tárgyévben feloldott fejlesztés célú pénzeszköz, valamint 

az elévült kötelezettség megtérült összege szerepel, 



- a Társaság alkalmazotti létszáma 57 fő, amely a 2011. évben nem változott, 

ugyanakkor a közcélú és közhasznú foglalkoztatás miatt a havi átlagos statisztikai 

létszám 2011-ben a száz főt meghaladta, 

 

- összességében megállapítható, hogy a Társaság folyamatosan törekszik az üzleti 

tervben foglalt bevételek és kiadások volumenének tartásához, amelyet nem várt 

kiadások eltéríthetnek, ugyanakkor a szakterületein keresi a bevételei növelésének 

lehetőségeit és él azokkal az eredményes működés érdekében. 

 

- a Társaság 2011. évi éves beszámolója tekintetében a könyvvizsgáló korlátozó záradék 

nélküli jelentést adott. 

 

A Felügyelő Bizottság  2/2012. számú határozata: 

 

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a 2011. üzleti évről készített 

éves beszámolót:  

 

 a Zrt 2011. évi mérlegét 174.314 ezer Ft mérleg főösszeggel 

 a Zrt eredménykimutatását, a mérleggel összhangban, 5.306 ezer Ft nyereséggel. 

 

 

 

Nagykanizsa, 2012. április 20. 

 

 

 

 

     Készítette: 

 

       Kőfalvi Bernadett s.k. 

        elnök 


