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Tisztelt Közgyűlés!
A FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Központ Nonprofit Kft-t (a továbbiakban:
Társaság) DMJV Önkormányzata 2003. június 26. napjával alapította.
A Társaság főtevékenysége az előadó-művészet. Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan
ténylegesen végzett közfeladatok: a Nagyerdei Szabadtéri Játékok-Debrecen programsorozat
keretében szabadtéri színház működtetése, amelynek keretében különböző zenés-, táncos-,
színházi-, valamint prózai előadások kerülnek bemutatásra. A Társaság ezen túlmenően is végez
előadó-művészeti tevékenységet az általa szervezett különböző rendezvények keretei között.
Az előadó-művészeti tevékenység a Társaság alaptevékenységének minősül.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásáról.
A Társaság tárgyi eszközeinek értéke 96.860,- eFt. A Társaság jelentős, 81.889,- eFt-os
követelés-állománnyal rendelkezik, melynek nagy része az egyéb követelésen (51.325,- eFt)
belül az ÁFA elszámolásból nyilvántartott követelés.
A Társaság saját tőkéje 278.237,- eFt, mely a jegyzett tőkéből, az eredménytartalékból és az
adózott eredményből áll. Az eredménytartalék értéke 247.810,- eFt, adózott eredmény értéke
27.427,- eFt.
A Társaság likviditása jónak mondható, forgóeszközeinek állománya jelentősen meghaladja a
rövid lejáratú kötelezettségek állományát.
Az eredménykimutatásból látható, hogy a Társaság üzemi eredménye az előző évhez képest
romlott.
A Társaság 2016. évben DMJV Önkormányzatától 365.000,- eFt működési és 30.000,- eFt
felhalmozási támogatásban részesült.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti jelentés összhangban van a
beszámolóval és a Számviteli törvény előírásaival.
Az előterjesztés mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentésen túl a felügyelő
bizottság ülésének jegyzőkönyve, valamint 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, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a FŐNIX Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026
Debrecen, Hunyadi u. 1-3.,cégjegyzékszám: Cg 09-09-016813, képviseli: Bódor Edit
ügyvezető) (továbbiakban: Társaság) 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1.
sz. melléklet szerint 478.012,- ezer Ft mérlegfőösszeggel, 27.427,- ezer Ft adózott eredménnyel,
melyet az eredménytartalék javára számoljon el a Társaság, továbbá elfogadja a 2016. évi
közhasznúsági mellékletét a 2. sz. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt dokumentumok közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2017. május 18.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

