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Tisztelt Közgyűlés!
A Főnix Rendezvényszervező Kht.-t DMJV Önkormányzatának Közgyűlése 2003-ban alapította
azért, hogy a cég a város kulturális és egyéb rendezvényeit magas színvonalon megszervezze és
lebonyolítsa. A társaság 2009. március 31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult.
A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves
beszámolóját a 2014. évi gazdálkodásáról.
A Társaság mérlegfőösszege 344.745,- eFt-ról 395.230,- eFt-ra nőtt. Az eszközökön belül
mérsékelten nőtt a befektetett eszközök állománya. A forgóeszközök állománya az előző évhez
képest növekedett, összege 284.775,- eFt. A forgóeszközökön belül a vevőkkel szembeni
követelések állománya mutat lényeges változást – a kiegészítő melléklet 3. mellékletében láthatjuk
részletezve. A vevőkövetelések összegének több, mint fele lejárt követelés, tárgyévben 4.123,- eFt
összegű behajthatatlan követelést írt le a Társaság. A forgóeszközök és az aktív időbeli
elhatárolások összetétele részletesen bemutatásra kerül a kiegészítő melléklet 7. és 8. oldalán.
A társaság saját tőkéje az előző évi 120.246,- eFt-os összegről a 22.189,- eFt-os mérleg szerinti
eredménnyel 142.435,- eFt-ra nőtt.
A kötelezettségek állománya az előző évihez képest némileg csökkent. Mind a hosszú, mind a rövid
lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások összetétele a kiegészítő melléklet
9. oldalán részletesen bemutatásra kerül.
Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye jelentős negatívumot mutat -69.018,- eFt-tal. A nagy
összegű 90.499,- eFt-os rendkívüli eredményből 68.791,- eFt-ot tesz ki a térítésmentesen igénybe
vett szolgáltatások értéke.
DMJV Önkormányzata 2014. évben 365.033,- eFt működési célú támogatást folyósított a Társaság
részére, mely mintegy 130 Mft-tal kevesebb az előző évihez képest. A Társaságnak az
adóalapnövelő és -csökkentő tételekkel való korrigálás után 363,- eFt adófizetési kötelezettsége
keletkezett. Az eredménykimutatás összevont egyenlege 22.189,- eFt mérleg szerinti eredmény.
A beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette. A könyvvizsgáló megállapította, hogy a beszámoló a
Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti
jelentés, valamint a közhasznúsági melléklet az éves beszámoló adataival összhangban van. A
kiegészítő melléklet tartalmaz egy olyan táblázatot, melyben a mérlegen kívüli tételeket mutatja be.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. §
(1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet. Az előterjesztés mellékletét képezi az üzleti
jelentés, a felügyelő bizottság jegyzőkönyve és a független könyvvizsgálói jelentés.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény
46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján
1./ jóváhagyja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 395.230,- eFt mérlegfőösszeggel és 22.189,- eFt mérleg
szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék javára számolja
el a Társaság, valamint a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti dokumentumok közzétételi és letétbe
helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2015. május 14.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

