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A Kalória KFT. 2010. üzleti terv szöveges értékelése

Bevezetés

A Kalória KFT. 2010. év üzleti tervét a 2009. év  rendelkezésünkre álló tény adatai alapján

alakítottuk ki, oly módon, hogy a korábbi üzleti terv koncepcióknak megfelelően külön

kezeltük az alap és a vállalkozási tevékenység eredményét.

A Kalória KFT. 2010.évi üzleti terv koncepciójának főbb számai:

Összes tervezett bevétel: 695 325 eFt

Összes tervezett kiadás: 697 183 eFt

Bevétel és kiadás különbözete:              -  1 858 eFt

Önkormányzati támogatás:             227 558 eFt

A 2010 évre tervezett vállalkozási eredmény adózás előtt : 14 e Ft, ebből már levonásra került

az önkormányzatnak a vállalkozási tevékenység  után  fizetendő  tervezett  iparűzési  adó

2389 e Ft. Az alaptevékenység bevétel és kiadás különbözete – 1 872 e Ft. Az önkormányzati

támogatási igény 229 430 e Ft, de 2010-re a 2009 évi üzleti tervben szereplő támogatás

összegét terveztük  227 558 eFt –ot.

A kettő támogatás közötti hiányt 1 872 e Ft-ot  az alaptevékenység  veszteségeként tudjuk

tervezni, az eredménytartalék terhére. Természetesen az  eredménytartalékot nem lehet

teljesen a támogatás finanszírozására használni, mert ez nem pénzben van meg, hanem

befektetett eszközökben. Nem is használhatjuk másra , csak arra amire a képviselőtestület az

éves beszámolók elfogadásakor határoz, azaz „ a közhasznú tevékenység

eszközállományának cseréjére”.

A koncepcióba beállított önkormányzati támogatás összege immáron negyedik éve

azonos.  A költségeket megpróbáljuk a lehetőségekhez mérten csökkenteni, de ez bizonyos

határokon túl már nem lehetséges. 2007 óta a Kalória Kft. támogatási összege gyakorlatilag

változatlan. Az eltelt időszakban átlagosan 7 %-os inflációt figyelembe véve 2007-től  2010-

ig  28% inflációval számolhatunk. Meg kell jegyezni, hogy a társaságunkat érintő energia és

élelmiszerárak az átlagos infláció mértékétől jelentősen eltérnek – magasabbak-. A

zökkenőmentes működéshez szükséges forrásokat a vállalkozási tevékenységünk
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nyereségéből pótoltuk. Kérdés, hogy 2010-ben a gazdasági válságot figyelembe véve tudjuk-e

a vállalkozási tevékenységünket a forráshiány mértékéig növelni.

A vállalkozási tevékenység közel 40 Millió Ft költséget „visz el” a nyersanyagarányos

felosztás alapján az alaptevékenységről, ennyivel kevesebb  az önkormányzati támogatás.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük az eddig tudomásunkra jutott energia és

nyersanyag áremeléseket, melyeket  a 2009 évi várható adatok alapján terveztünk.

A közüzemi  szolgáltatásokat tekintve 5% emelkedéssel számoltunk a 2009 évi várhatóhoz

viszonyítva. Az energián kívüli költségeknél 0 ill. 4 %-os emeléssel számoltunk illetve ahol

lehetett csökkentettünk.

A KFT. dolgozóinak alapbérét a kapott tájékoztatónak megfelelően a minimálbéres konyhai

dolgozók bérénél emeltük meg havi bruttó 86 e Ft-ra.

A további költségek tervezésénél a 2009.évi várható tényszámokat vettük figyelembe,

csak a legszükségesebbeket terveztük, ami a biztonságos működéshez a törvényi előírásoknak

megfelelően szükséges. Plusz költségként jelentkezik, hogy 2010-től a rehabilitációs

hozzájárulás ötszörösére emelkedik. Ez az összeg a 2009.évi várható 364 e Ft helyett  2 139 e

Ft-tal szerepel a tervben.

A térítési díjaknál 2010.március 1-től 6 %- os emelést terveztünk.

A költségek tervezésénél figyelembevett szempontok

Az anyagköltségek közül a védőruha költségre nem terveztünk többet mint a 2009.évi.

A közüzemi díjak tervezése 2009. éves várható adatokból történt, az előrejelzések alapján

5 %-os áremelkedéssel számolva.

Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatásoknál a várható költségek 0%-ill.5%-os

emelkedését terveztük.  A karbantartási és javítási költségeknél csak a legszükségesebb

karbantartásokat és javításokat terveztük. Összességében 101 %-os indexet mutat a várható

költségekhez képest.
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A nem anyagjellegű szolgáltatásoknál  a bérleti díjak összességében 6 %-al emelkedtek    az

egyetemi étterem új szerződésében lévő bérleti díj emelkedése miatt. Kevesebb reklám

költséggel és egyéb nem anyagjellegű szolgáltatással számoltunk, ami összesen 4 %- os

költség növekedést okozott.

A bérleti díjak tervezése a várható adatokon alapult. Jelentős összeg a Szent István Egyetem –

től üzemeltetésre átvett étterem új bérleti díja, mely a vállalkozási árbevétel 8 %-a. A

Központi Igazgatáson e költségtételként szerepel még az irodabérlet, valamint az éves –

Önkormányzat  által  számlázott  nettó  1  211  eFt  -  vagyon  és  eszközhasználati  bérleti  díj.

Bérleti díjak között szerepel a PIAC Kft. mélygarázsában az egyes parkolóhelyek után

fizetendő összeg is, továbbá a VÜSZI KFT.- tól bérelt iroda díja.

Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatásoknál a 2009 évi tervezett adatok 5 %-os csökkenésével

számoltunk. Többek között ide tartozik az üzemorvosi szolgálat díjazása, az étkezési

utalványok beváltási költsége, különféle ÁNTSZ bevizsgálások díjai.

Az egyéb szolgáltatások költségei a hatósági díjak, illetékek. Tervezése várható adatokon

alapult. E költség felmerülhet szakhatósági engedélyekkel, illetve egyéb kérelmekkel,

beadványokkal kapcsolatban.

A pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségeknél 4%-os emelkedéssel számoltunk.

Biztosítási díjak tervezése várható adatokon alapult, nem számoltunk emelkedéssel.

Társaságunknál biztosítási díj az egyes gépjárművek, valamint a Gyermeküdülőre kötött

épület és vagyonbiztosítás után számolandó el.

Különféle egyéb költségek közül a legjelentősebb költség a  Kamarai tagdíj, 2010. évben

várhatóan 200e Ft/év.

A bérköltségek tekintetében a bevezetőben leírtak alapján a minimálbéren lévők 86 e Ft-ra

történő kiegészítésével számoltunk.

A személyi jellegű egyéb kifizetések: a gépkocsi költségtérítés várható adaton alapul a

jogszabályban meghatározott térítési díjak figyelembevételével.

Munkába járás költségtérítése: tervezése várható adaton alapul a jogszabályban meghatározott

térítési díjak figyelembevételével.

A munkaruha költségtérítést nem terveztünk.
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Választott tisztségviselők díjazása: Képviselő-testületi határozat értelmében a 3 fős Felügyelő

Bizottsági tagok részére 10 e Ft /fő/hó összeget terveztünk.

Bérjárulékok

TB járulék bérjövedelem után: Az összes bérköltség valamint a tisztségviselők díjazásaként

számított összeg 27 %-a.

TB járulék a természetbeni kifizetések után a telefon költségek 20%-ának   összege után.

Az EHO 2010. évben  megszűnik.

Munkaadói járulék bérjövedelem után 2010-ben beépül a TB járulékba 26+1%.

Szakképzési hozzájárulás a társadalombiztosítási járulék alap után 1,5 %.

Rehabilitációs hozzájárulás az ötszörösére emelkedett 964 500 Ft/fő/év. Az átlagos statisztikai

létszám 5 % -a után számítandó fel. Becsléseink szerint a 2010. évben 2 139 e Ft.

A természetbeni kifizetések után (a telefonköltségek 20 %-a ) számolandó el az 54%-os

kifizetői SZJA. Az étkezési hozzájárulás (melegétel) után 25 % SZJA-t kell 2010-től fizetni.

Terv szerinti értékcsökkenés: Az állományban lévő nagy értékű tárgyi eszközök és

immateriális javak éves amortizációját terveztük a 2010. évre.

Kis értékű tárgyi eszközök amortizációjának tervezése várható adatokon alapul.

Egyéb ráfordítások között szerepelnek az önkormányzati adók,  baleseti járadék, a pénzügyi

lízing utáni kamatok melyeket a várható adatok alapján terveztünk.

A közvetett költségek és ráfordítások az alap ill. vállalkozás nyersanyag aránya alapján

kerülnek felosztásra.

Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok

Alapfeladat:

Az alapfeladatból származó bevételeket az étkezést igénybevevők száma (adagszám), illetve a

térítési díj mértéke határozza meg döntően. Természetesen fontos szempont a szolgáltatás



                                                                           6

minősége, valamint az étkeztetés körülményei – éttermek állapota, felszerelés mennyisége,

minősége és a higiénia – is, ezek a szempontok azonban csak kevéssé számszerűsíthetőek, így

csak a két döntő számadatot vettük figyelembe a tervezéskor. A Közoktatási Iroda adataival

valamint a jelenlegi étkezők létszámával számoltunk. A kapott adatokból kiderült, hogy sem

az óvodákban, sem az iskolák első osztályaiban nagyobb létszámnövekedés nem várható.

Szeretnénk jelezni, hogy a jelenleg üzemelő konyhák, főzőkapacitásuk csúcsán dolgoznak,

sem alapterület bővítés, sem energia teljesítménynövelés nem lehetséges. A jelenlegi étel

adagszám növelése csak az ételkészítés biztonságának kockáztatása árán lehetséges.

A fentiekből következően az étkezői létszámot a 2010 évben a 2009 évi várható

létszámadatokkal terveztük.

 A térítési díjak 6 %- os   emelését március 1-től terveztük.

Vállalkozás:

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket 3 %-al kevesebbre terveztük a 2009.évi

tervhez képest. A szigorodó jogszabályi feltételek és a költségek emelkedése miatt a

rendezvény – megrendelések jelentős változása nem várható. Véleményünk szerint az

egyetem Alma Mater étterem napi A’la carte adagszám lényegesen nem növelhető,  a

költségek csökkentésével lehet az eredményt növelni, de ez a fentiek miatt bizonytalan.

A balatoni üdülő előszezoni forgalma növelhető,  a 2009-ik év nagyon szépen alakult, nehéz

lesz jelentős növekedést elérni. A főszezon feltöltése a Közoktatási Iroda feladata 2009-ben

99 %-os volt a főszezoni kihasználtság, cél a 100%. A sátorhelyek kihasználásának

meghatározója az időjárás, így annak tervezése bizonytalan.

Összességében: a üzleti terv kialakításakor a lehető legnagyobb mértékben vettük figyelembe

a Tulajdonos által a tervezéshez kiadott szempontokat.

 Remélhetőleg a térítési díjak emelése nem fog bevételkiesést okozni.

Gödöllő, 2010. január 20.

Hatolkai Szaniszló

Ügyvezető Igazgató

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos
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