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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. május 25.-i 

75. számú HATÁROZAT 

 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2016. évi Mérlegének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, többségi részvényes a A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A-ban 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 10.111/18.2017. sz., valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A 126/15.05.2017. sz. átiratát, amelyet a 

9888/16.05.2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a társaság 2016. évi mérlegének, Az 

Igazgatói Tanács Jelentésének és a Független auditállók jelentésének a leadására vonatkozóan, 

Tekintettel a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A-nak az alapszabályzatának a 10. cikkelyének a b) 

betűjének, valamint a Maros Megyei Tanács és a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A Részvényeseinek 

a Közgyűlésében képviselői minőségben levő Monica Dohotariu asszony között megkötött 

2D/27.04.2016. sz. Képviseleti szerződés 3.1 cikkelyének a) betűjének az előírásaira,  

Az egyéni éves pénzügyi kimutatásokra és a konszolidált éves pénzügyi kimutatások könyvelési 

szabályozásainak a jóváhagyására vonatkozó 1802/2014. sz. és a Közpénzügyi Minisztérium 

területi egységeinél a gazdasági egységek által benyújtandó éves pénzügyi kimutatások és éves 

könyvelési jelentések összeállításával és leadásával kapcsolatos főbb aspektusokra, valamint egyes 

könyvelési szabályozások módosítására és kiegészítésére vonatkozó 166/25.01.2017. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendeletek előírásainak a betartásával, hasonlóképpen,  

Az utólagosan módosított, teljes egészében vagy többségben állami tőkéjű országos társaságoknál, 

országos társulatoknál és kereskedelmi társaságoknál, valamint az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a 

profit elosztására vonatkozó 64/2001. sz. Kormányrendelet előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) betűjének és (2) bekezdésének d) 

betűjének, valamint a 97. cikkelyének alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a S.C. „Parc Industrial Mureş”S.A. Mérlegét, együtt a mellékleteivel (profit 

és veszteségi számla, informatív adatok, a befektetett eszközök helyzete), 2016. december 31.-én, a 

Melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Jóváhagyja a 2016. évi nettó profit elosztását, 332 855 lejes összegben, a következő 

rendeltetési helyekre: 

- 17952,05 lej törvényes tartalékok (5% a bruttó profitból); 

- 257142,74 lej a 2013., 2014. évi könyvelési veszteségek fedezésére; 

- 5776 lej az alkalmazottak részvétele a profitba. (10% a fennmaradt nettó profitból); 

- 51984,64 lej a saját finanszírozási (beruházási) források létrehozására. 

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét a S.C. „ Parc Industrial Mureş” 

S.A. Részvényeseinek a Közgyűlésében, hogy megszavazza a mérleg és annak a mellékleteinek a 

jóváhagyását, valamint a profit elosztását, a Részvényesek Közgyűlésében, az 1 és 2 cikkelyekben 

előírtak értelmében. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a S.C. „ 

Parc Industrial Mureş” S.A.-val és Monica Dohotariu asszonnyal, a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőjét a S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A. Részvényeseinek a Közgyűlésében, aki felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  10.111/18.05.2017 sz. 

VI/D/2 akta 

INDOKOLÁS 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2016. évi Mérlegének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a feladatkörének a betöltése, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A. a 

Részvényeseinek a Közgyűlésében, ahol többségi részvényesi minőségben van jelen, képviselő által 

történik, a Maros Megyei Tanács 43/31.03.2016. sz. Határozata és a 2D/2016. sz. képviseleti 

szerződés szerint, amelyet a megyei közhatóság és a kinevezett képviselő, Monica Dohotariu 

asszony, között kötöttek. 

Amint a Képviseleti szerződés 3.1 cikkelye kimondja, „a Maros Megyei Tanács feladatköre, a 

soros vagy rendkívüli Közgyűlés keretében, a plénuma által lesz gyakorolva, amely határoz és 

felhatalmazza a képviselőjét, a szavazatának a gyakorlásának a módjáról, a következő 

problémákkal kapcsolatba: 

a) a könyvelési mérleg megbeszélése, jóváhagyása vagy módosítása, az ügyintéző, cenzor, pénzügyi 

auditálló jelentésének a meghallgatása és a részesedések rögzítése után” 

Eszerint, a 3 Fejezetben „A képviselő kötelességei” megnevezett fő feladatköri mérlegjóváhagyás 

és részesedés rögzítés, csak a Maros Megyei Tanács határozattal adott felhatalmazás alapján valósul 

meg, a képviselő által. 

Ennek értelmében, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A leadta a Maros Megyei Tanácshoz, a 

126/15.05.2016. sz. átiratot, amelyet a 9888/16.05.2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a társaság költségvetését 2016 december 31.-én, a mellékletekkel együtt, azaz: A profit 

és veszteség számla, Informatív adatok, Befektetett eszközök helyzetét.  

Az éves pénzügyi kimutatásokat az Igazgatói Tanács Jelentése és a Független auditállók jelentése 

kíséri, amelyeket mind csatolták a jelen határozattervezethez. 

Az Auditálási jelentésben, a Könyvelési, Pénzügyi Tanácsadási és Pénzügyi Auditállási Társaság- 

Consulta Carpatica SRL, az elvégzett auditállás következtében, kifejezi a következő véleményt a 

Jelentés 2. pontjában: ”Véleményünk szerint, a mellékelt pénzügyi kimutatások össze vannak 

állítva, minden lényeges szempontból véve és bemutatja a Társaság pénzügyi helyzetét 2016. 

december 31.-én, valamint a pénzügyi teljesítményét, a kincstári folyamatokat, ezen a dátumon 

végződött évben, az utólagosan módosított Románia Közpénzügyi Miniszteri 1802/2014. sz. 

Rendelete szerint” 

Tekintettel az Ügyintézők jelentésére, az auditállók véleménye „… a 2016. december 31.-én lezárt 

pénzügyi év pénzügyi kimutatásainak az auditálása közben elsajátított ismeretink és megértéseink 

alapján, a Társaságra és a szférájára tekintettel, nem azonosítottunk be az ügyintézők jelentésébe 

foglalt lényegesen téves információkat”. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

A Mérleg és a Profit és veszteség számla szerint, az előző 2015. évhez hasonlítva, a Társaság a 

2016. évben, a következő eredményeket könyvelte el: 

Összjövedelmek: 1 473 857 lej 2016-ban az 1 605 925 lejhez viszonyítva 2015-ben, 8,22%-kal 

kevesebb, mint az előző évben. 

Jövedelmek az üzemeltetésből: 1397 010lej, csökkenőben a 2015. évihez viszonyítva, 8,3%,1%. Az 

üzleti forgalom 7,15%-os növekedésének a körülményei mellett (1336166lej a 2015-ös  

1 246947 lejhez viszonyítva a csökkenés leginkább a „más jövedelmek az üzemeltetésből” pozíció 

jövedelmeinek a tetemes csökkenésének tudható be, 60844 lej a 276489 lejhez viszonyítva, több mint 

4-szeres csökkenés a vonatkoztatási évvel szembe 

Pénzügyi jövedelmek: 76847 lej, érezhetően kevesebbek, mint az előző évben, 6,84%-kal. 

Ami a társaság költségeit tekinti, kitűnik az utolsó 2 évbeli pozitív csökkenési tendencia. Eszerint, 

az összköltségek csökkentek 1 418 203 lejről 2015-ben 1 114 816 lejre 2016-ban, azaz, 21,39%-os 

csökkenés. 

A szerkezetben, az üzemeltetési kiadások csökkentek az előző évihez viszonyítva, egyes negatív 

értékű kiegészítések következtében, a forgóeszközökre nézve, összehasonlítva az előző évvel, 

amikor pozitív kiegészítéseket végeztek. (- 15388 lej 2016-ban a +208286 lejes 2015. évihez 

viszonyítva-rd.28 az F20-Profit és veszteség számlából). 

A költségvetés pénzügyi eredménye profit, majdnem 2-szer nagyobb, mint az előző évben (359 041 

lej bruttó profit 2016-ben az előző évi 187 722 lejhez viszonyítva.  

A társaság vezetősége Az éves pénzügyi kimutatások magyarázó jegyzékeiben, javasolja a nettó 

profit 332 855 lej összegben való elosztását, a következő rendeltetési helyekre, az utólagosan 

módosított, teljes egészében vagy többségben állami tőkéjű országos társaságoknál, országos 

társulatoknál és kereskedelmi társaságoknál, valamint az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a profit 

elosztására vonatkozó 64/2001. sz. Kormányrendelet előírásainak a betartásával: 

- 17952,05 lej törvényes tartalékok (5% a bruttó profitból) 

- 257142,74 lej a 2013., 2014. évi könyvelési veszteségek fedezésére 

- 5776 lej az alkalmazottak részvétele a profitba. (10% a fennmaradt nettó profitból) 

- 51984,64 lej a saját finanszírozási (beruházási) források létrehozására 

Összesen 332 855 lej elosztott nettó profit 

Figyelembe véve a fent bemutatott argumentumokat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a 

mellékelt határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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