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A SZEGEDI SZEFO FONALFELDOLGOZÓ „ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ”
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő"
Részvénytársaság – (19127)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő"
Részvénytársaság ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság kialakította a szabályszerű
működés feltételeit, pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási, valamint vagyongazdálkodási
tevékenysége szabályszerű volt. A társaság biztosította a vagyonnal való felelős, elszámoltatható és
átlátható gazdálkodást.
Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten
fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a
közpénzek
szabályos,
átlátható,
elszámoltatható
és
eredményes
felhasználásához.
Az
ÁSZ
ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság ellenőrzésére.
A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaságot a Magyar Állam alapította 1993-ban. A
kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat 2018. június
25-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., majd 2018. június 26-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma
gyakorolta. A társaság fő tevékenysége egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, további meghatározó
tevékenysége áramelosztó-szabályozó készülékek összeszerelése és gyártása volt. A társaság működésének
sajátossága – a gazdasági tevékenységen alapulóan – a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának (erőforrás arányos) elősegítése, adaptációs készségük fejlesztése, tranzitálása volt. A társaság az
ellenőrzött időszakban nem látott el közfeladatot, nem minősült kormányzati szektorba sorolt gazdálkodó
szervezetnek, nem végzett vagyonkezelést, továbbá tulajdonosi részesedéssel más gazdasági társaságban nem
rendelkezett.
Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszak, valamint a 2017. évi beszámoló jóváhagyása és közzététele
tekintetében a 2018. június elsejéig tartó időszakra vonatkozóan ellenőrizte a társaság működése
szabályozottságának, a pénzügyi-számviteli és adatszolgáltatási feladatok ellátásának, továbbá a
vagyongazdálkodásának a szabályszerűségét.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság
jó gyakorlatot mutatott.
A társaság szabályozottsága a 2015-2017 közötti időszakban megfelelt az előírásoknak. Az alapító az
Alapszabályban rögzítette a társaság működésének kereteit. A társaság rendelkezett a törvényben előírt
szabályzatokkal, kialakítva ezzel a szabályszerű működés feltételeit.
Az ellenőrzött időszakban a bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A társaság a tervezési,
beszámolási, közzétételi és adatszolgáltatási kötelezettségét - a jogszabályban és az alapító előírásaiban előírtak
szerint - teljesítette. Közérdekű adatait a szabályzata szerint közzétette, ezáltal biztosította gazdálkodása
átláthatóságát.
A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A beszámolóban lévő eszközöket és forrásokat szabályszerűen, a
törvényben és a leltározási szabályzatban foglaltak szerint elkészített leltárral támasztotta alá. A
vagyongazdálkodás kereteit belső szabályzatban rögzítették. Az alapszabályban meghatározták a vagyonnal
kapcsolatos döntési és felelősségi szinteket, ezáltal kialakították a vagyonnal való gazdálkodás
elszámoltathatóságának feltételeit.
Az Állami Számvevőszék jelentésében javaslatot nem fogalmazott meg.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer
független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek
átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

