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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. május 30.-i 

56. számú HATÁROZAT 

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2018. évi pénzügyi kimutatásainak a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A többségi részvényese, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12482/27.05.2019. sz. Indokolást, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a  

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A 268/24.04.2019. sz. átiratát, amelyet a 

10.074/25.04.2019. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, mellyel megküldték a 2018.12.31.-

én záródó költségvetési évre a társaságnak a pénzügyi kimutatásait, együtt a mellékletekkel, 

valamint a Vezetőtanácsnak a 2019.04.24.-i 11, 12, 13 sz. Határozataival, 

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, 

Betartva: 

- Az utólag módosított és kiegészített, az egyéni éves pénzügyi kimutatásokra és a konszolidált éves 

pénzügyi kimutatások könyvelési szabályozásainak a jóváhagyására vonatkozó 1802/29.12.2014. 

sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet, valamint 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 470/11.01.2018. sz. Közpénzügyi 

Miniszteri Rendeletek előírásait; 

- Az utólag módosított, az országos vállalatok és a teljes egészében vagy többségébe állami tőkével 

működő kereskedelmi társaságok, valamint az önálló ügyvitelű vállalatok jövedelmeinek az 

elosztására vonatkozó 64/2001. sz. Kormányrendelet előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű és (2) bekezdés ”d” betű, valamint a 97. 

cikkely alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a S.C. „Parc Industrial Mureş”S.A. egyéni éves pénzügyi kimutatásait, 2018. 

december 31.-én, kimutatások, amelyek magukba foglalják: a „Mérleget”(F10), ”A profit és 

veszteség számlát”(F20), ”Informatív adatok”(F30), ”Az álló tőke helyzete”(F40), kimutatások, 

amelyeket a ”Magyarázó jegyzékekre”, ”Trezor folyamatokra”, ”A saját tőke változásának a 
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kimutatására”, ”A 82/1991. sz. Könyvelési Törvény 30. cikkely előírásai szerinti, nyilatkozata a 

társaságnak az igazgatójának”, ”A független auditáló jelentésére” és ”A vezetőtanácsnak a 

jelentésére” vonatkozó mellékletek kísérnek, a jelen határozatnak szerves részét képező Melléklet 

szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a 2018. évi nettó profitnak az elosztását, 1.801.602 lej összegbe, a következő 

rendeltetésekkel: 

a) 107.161 lej törvényes tartalékok (a bruttó profit 5%-a) 

b) 1.045.041 lej a 2017. évi könyvelési veszteségnek a fedezése 

c) 34.250 lej az alkalmazottaknak a részvétele a nyereségben 

d) 615.150 lej a saját forrásoknak a létrehozásához (beruházások)  

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

S.A. Részvényeseinek a Közgyűlésében, hogy megszavazza a 2018.12.31.-i pénzügyi 

kimutatásoknak, valamint a profit elosztásának a jóváhagyását, a Részvényesek Közgyűlésében, az 

1. és 2. cikkelyben előírtak értelmébe. 

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

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

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

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  

 

12482/27.05.2019. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A 2018. évi S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park 

R.T.) 2018. évi pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A többségi részvényese, a vállalat 

alaptőkéjének a 91,62%-nak a tulajdonosa, a következő helyi tanácsokkal társulva: Kerelőszentpál, 

Nyárádtő, Radnót és Marosludas, amelyek kisebbségi részvényesek. 

A Társaságot a 2003. évben alapították, a Maros Ipari Parknak az infrastruktúrájának az 

ügykezelésének a céljával, létesítmény, amelyet a Phare 2001 Program keretében, a 

Beruházásoknak a Kiegészítő Támogatása, RO 0101.03 összetevőből finanszírozták. 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A benyújtotta jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak, mint 

többségi részvényesnek, a 2018. december 31.-i éves pénzügyi kimutatásokat, amelyeknek része a 

„Mérleg”, ”A profit és veszteségek számlája”, ”Informatív adatok”, ”A befektetett eszközök 

kimutatása”, azoknak a mellékleteivel együtt, mellékletek, amelyek magukba foglalják a Független 

auditáló jelentést és az Ügykezelők jelentését. 

A pénzügyi kimutatások szerint, a Vállalat a 2018. évben a következő eredményeket érte el: 

- Összjövedelmek: 3,80 millió lej 

- Kiadások összesen: 1,66 millió lej 

- Eredmény – bruttó profit: 2,14 millió lej; 

- Profit adó: 0,34 millió lej 

- Eredmény – nettó profit: 1,80 millió lej 

Ezek szerint, a Társaság javított a pénzügyi teljesítményén, összehasonlítva az előző ével, amikor 

veszteségeket könyvelt el. 

A Társaságnak, a Vezetőtanácsának a 2019.04.24.-i 13. sz. Határozatának a javaslata szerint, az 

1.801.602 lej összegű nettó nyereséget a következő rendeltetésekre osszák le, a törvény előírásainak 

a betartásával: 

- törvényes tartalékok – 107.161 lej – a bruttó profit 5%-a; 

- a 2017. évi könyvelési veszteségnek a fedezése – 1.045.041 lej; 

- az alkalmazottaknak a részvétele a nyereségben – 34.250 lej; 

- ”más tartalékok”, a saját forrásoknak a létrehozásához (beruházások) – 615.150 lej; 

A fennebb bemutatok érvek értelmében, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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