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A Miskolci Turisfiihai Kft. vezet6s6nek

Elv6geztiik aMisholci Turiszrihoi Kft 2015.6vi 6ves beszimol6jdnak kiinywizsg6latit.Yizsgitlatunkat
a magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban vdgeztiik el, vizsg6latunk c6lja
kiinywizsg6lfii zilradek (v6lem6ny) kiad6sa volt a kdnywizsg6lat alapjfin. Vizsgdlatunk reszekdnt
szur6pr6baszerffen megvizsgriltuk a t6rsasdg kdnywiteli m6dszereit 6s a megfelel6 bels6 ellen6rz6seit,
de nem vizsgriltuk ezeket egyenk6nt. Ennek 6rtelm6ben vizsg6latunk nem szolgil bidosit6kk6nt hory
az 6ltal6nos szabdlytalans6gokat 6s az esetleges hfltlen kezel6s t6ny6t felderitett6lq igr a k6vetkez6
fejezetekben foglalt 6szrev6teleinket olyan pontokra korlftoztulq melyekrdl a fent emlitett m6don
v6grehajtott vizsgrilatunk sonin bizonyossrigot szereztiink. Mint Oniik is tudjah a megfelel6 bels6
ellen6rzesi rendszer fenntartrisa avezetrEs felel6ssege. A k6vetkez6 6szrev6telek ittekint6sdt k0vet6en
m6rlegelj6k a sziikseges intezked6sek megtdtel6t.

1, Esztevdtel: A Tnsasdg vendigldt6i (ittermi) szolgiltatdsa is kiskereskedelmi tevdkenysige tovdbb
bdviilt 2015-ben, mely tevdkenysdgek esetiben tovdbbra sem tdrtdnik szoros Mszletelszdmolds. Ezen
egtsdgek elszdmoltatdsa az elvdrt drris (Iuszon) alopjdn tdrtinik A Tbsasdg dv kiizben a kcszleteirdl
nem vezetfolyanatos nyilvdntartdst sem mennyisdgben sem irtikben.

Kochdza: Az elvdrt Inszonhtlcs megldte ellendre nem ldtjuk biztositotnak az orbevitel teljes
kbritsdgdl ez az elszdmoldsi m6d lehet6siget adhat az esetleges plusz bevdtelek eltitkoldsdra.

Jwaslat: A Tbsasdg kcszletforgalruinak nagtsdga mir indokolnd afolyamaos keszlenyilvdntortds
megtalhsftdsdt a szoros druforgalmi elszdmolas bevezetdsit a kereskedelmi egtsigebril, megfeleld
szdmitdsteclmikai tdmogatdssol. Folyamdba ipitett illetve rendszeres egtedi ellenfirzdsek
megt'alhsitticdval csdl*enteni kell a jdvedelem eltitkolds lehetdsigdt pl. kamera rendszer installdldsa"
standolas, prhbwdsdrldsoh stb...

A vezetds vdlaszs:

2. Eszrevaet: A Tdrsasdg 2015-tdl a tulajdonos Miskotc Megtei Jogu Vfuos Onkarndryrzatdval kfitdtt
ikemeltetdsi szerzddis alapjdm iizemelteti a Topolcai strandftirddt. Az ilzemehetisi szerzddis 4.11.
pon$a alapj,in a mfrkMisi ds krybotuttisi ki;ltsigek az iizemeltetdt terhelik A beruluizasi kbltsigek
viseldsCrdl a szerzfidis kifejezetten nem rendelkezilc

Koc*tizd: A Tdrsasdg tub 201s-ben is jelentds irtdkbenforditott beruhizasi kiadlsokat a Topolcai
Strodfibddre onok ellenire, hogt ez szdmdra nincs az iizemeltetdsi szerzddisben el6irva. Emiatt
addkockazaot ldtunk ezen beruhuasi kiadasok elszdmolha6sdgit illetden.

fwasld: Az iEemeltetisi szerzffidst sziiksdges mMositsni, amelyben egftrtelmfien meghatdrozdsra,
keral, hog kinek afeladata a beruhizdsokfinotzhozaso.
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A vezetes vdlosz!:

3. Eszra,6tcl: Tudomasunk szerint a Tapolcai strandfrbdd tzemeltetdsre tdrtind dtddsa sordn a mai
napig nem tdrtint meg a szenMis 3.1 pontjdbot emlitett, iEemeltetisre dtadon eszkizdk titeles
dt adds - dw d t e I i e lj b ds a.

Kochdzat: A Tdrsasdg jelenleg egt olyan jelentds vag/ont iizemeltet is felel irte, amir6l nem
rendelkezik tdteles analitihiryal, ami szdmtalan prohlindt okozhat a tovdbbiakban.

Jarysld: Haladihalorul ptolnt kell a titeles eszkiz dtadast-dniteltfelmdme a jelenlegi dllapotot 6s
rendemi az esetleges eltirdseket.

A vezah vdlasu:

1. Esztevdul: A Tapolcai strandfibdd litesitminyire a MIIIIV Onkormdnyzata ipitmfuyadd fizetdsi
kitelezettsdget r6n ki a Tdrsasdgra 2014-2015 iwe vonatkazdan. A Tdrsasdg kbnyveiben jelenleg a
Tapolcai strandfbdd telek szerepel 868 503 eFt irtdkkcl ami a Tapolca Fejlesztisi I{t. 2012 dvi
beolvddsa sordn keriilt a Tmsasdg tulajdondba. Az6ta telekkint vot nyilvdntartvo,felipitminy nilhilt
a Fejlesztdsi I$. nyilvdntttasdryal (zonos mMon.

Kochrtzfr: Amennyiben a kordbbi strondfndd megmaradd felipitmdnye (ami iddk)zben dtdpitisre
keriilt u MWV dltal) is dtkerillt a beolva&is sordn a Tdrsasdg tulajdondba, akkor a jelenlegi tdngi
eszkfiz qnalitika nem tartalmozza azt is nincs tisszlwrgban a vol4sdggal, egtben nem tdrnasztja ald az
6pitmdnyad6fuetisikbtelezettsdg jogosstigtit.

Javaslat: Haladihalanul tisztazni kell a fenndU6 helzetet is amermyiben val6bot a ftirsasdg
tulaidona a kordbbi strodfiirdd fennmuadd felipitminye, 6s a beolvadds sordn dtjhtt irtik
tartalmazza afennmrad|felipltneny irtiket is, akkor le kell vdlasztqti ut a telek drtiffitdl.

A vezetis vtilosu:

Misholc, 20 I 6. mdj us I 0.
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