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Tisztelt Közgyűlés!
A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaságot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
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.
A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a
2018. évi gazdálkodásáról.
A Társaság összköltség eljárással készítette el eredménykimutatását. Az előző évihez képest a
Társaság 47.917,- ezer Ft-tal tudta növelni az értékesítés nettó árbevételét. Jelentős emelkedés
az állatkert és vidámpark bevétele esetén érzékelhető az egyre nagyobb látogatottságnak
köszönhetően. A Társaság bevételei meghaladták a tervezett szintet, így az elmúlt 9 év
legnagyobb látogatottságával (140.275 fő) és árbevételével (257.633,- ezer Ft) sikerült
kiemelkedő gazdasági évet zárni. Az egyéb bevételeket 23.035,- ezer Ft-tal tudták növelni, mely
összeg jelentős részét a tulajdonos DMJV Önkormányzatától és a Hajdú- Bihar megyei
Kormányhivataltól származó bértámogatások teszik ki.
2018-ban a pénzeszköz állomány 1.379,- ezer Ft-tal csökkent a nyitóállományhoz viszonyítva.
A likviditási mutatók a 2017. évi adatokhoz viszonyítva az év végén fennálló kötelezettségek
növekedéséből adódóan romlottak, azonban a rendelkezésre álló likvid eszközök megfelelő
fedezetet biztosítanak az éven belül esedékes, év végén fennálló kötelezettségek teljesítésére.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a kiegészítő melléklet szintén részletesen bemutatja.
Az eredménytartalék összege az előző év adózott eredményének összegével (mínusz 1.652,ezer Ft) csökkent. A Társaság 2018. december 31-én 72.273,- ezer Ft eredménytartalékkal
rendelkezett.
A 2018. évre tervezett mínusz 14.622,- ezer Ft adózott eredménynél a ténylegesen elért
eredmény jelentősen kedvezőbb, a Társaság 11.228,- ezer Ft adózott eredménnyel zárta az évet.
A Társaság 2018. évben 182.700,- ezer Ft működési célú és 15.300,- ezer Ft felhalmozási célú
támogatást kapott DMJV Önkormányzatától, mely összeget teljes mértékben felhasználta a
támogatási szerződésben megjelölt célokra.
Az előterjesztés mellékletét képezi a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve, a független
könyvvizsgálói jelentés és az üzleti jelentés is. A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi
a beszámoló, valamint 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, figyelemmel a 2000. évi
C. törvényben foglaltakra
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) 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet
szerint 423.325,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 11.228,- ezer Ft adózott eredménnyel azzal,
hogy a Társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint
elfogadja a 2018. 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:

2019. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. május 15.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

