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Tisztelt Közgyűlés!
A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaságot DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a
69/2000. (IV. 6.) Kh. határozatával alapította meg 2000. július 1. napjával a megszüntetett
Nagyerdei Kultúrpark költségvetési szerv feladatainak ellátására, majd a társaság 2009. március
31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult.
I.
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
elkészítette a számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a 2017. évi
gazdálkodásáról.
A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 4,67 %-kal nőtt. A befektetett eszközök
év végi állománya az előző évi állományhoz viszonyítva 2,3 %-kal nőtt.
A tárgyi eszközök bruttó állományának és az értékcsökkenési leírás elszámolt állományának
változását a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.
A forgóeszközök állománya az előző évihez képest jelentősen csökkent, jelentős változásról a
követelései és pénzeszközeivel kapcsolatban beszélhetünk, ám a készletei tárgyévben nőttek.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat is részletesen bemutatja a kiegészítő melléklet.
Eredménytartalék összege az előző év adózott eredmény összegével (35.197,- ezer Ft) nőtt.
2017. december 31-én 73.925,- ezer Ft eredménytartalékkal rendelkezik.
A Társaság 2016 évben 3.500,- ezer Ft céltartalékot képzett a folyamatban lévő munkaügyi
perére, mely 2017 évben kifizetésre került, így 2017. évben ez az összeg kivezetésre került.
A Társaság összköltség eljárással készítette el eredménykimutatását. Az előző évihez képest a
Társaság mintegy 41.286,- ezer Ft-tal tudta növelni az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb
bevételei azonban csökkentek 27.409,- ezer Ft-tal.
A ráfordításai megnőttek, ezért az üzemi-üzleti tevékenység eredménye lecsökkent, melynek
összege mínusz 1.801,- ezer Ft veszteség.
A Társaság 2017. évben 167.000,- eFt működési célú és 10.000,- eFt felhalmozási célú
támogatást kapott DMJV Önkormányzatától.
Az előterjesztés mellékletét képezi a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve, a független
könyvvizsgálói jelentés és az üzleti jelentés is. 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.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Ady Endre u.
1., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-016935. képviseli: Dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető, a
továbbiakban Társaság) 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint
415.185,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, és mínusz 1.652 ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a
Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolja el, valamint elfogadja a 2017.
évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt dokumentumok közzétételi és letétbe
helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2018. május 18.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

