MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. június 25.-i
93. számú HATÁROZAT
A Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására
vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács, a Maros megyei Ipari Park Rt. többségi részvényese,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 16173/19.06.2020. sz. jóváhagyási
beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalat Irányítási
Osztályának a 16227/19.06.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 16250/19.06.2020.
sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
Figyelembe véve, a Maros megyei Ipari Park Rt. 224/11.05.2020. sz. átiratát, amelyet a
11.952/11.05.2020. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, mellyel megküldték a 2019.12.31.én záródó költségvetési évre a társaságnak a pénzügyi kimutatásait, együtt a mellékletekkel, a
Vezetőtanácsnak a 303/30.04.2020. sz. jelentésével, a független auditálónak a jelentését, amelyet a
Maros megyei Ipari Park Rt. keretében a 348/22.04.2020. sz. alatt iktattak, valamint a
Vezetőtanácsnak a 9/30.04.2020. sz. Határozatával,
Tekintettel, a Maros megyei Ipari Park Rt.-nak az alapszabályzatának a 10. cikkelyének a b)
betűjének, valamint a Maros Megyei Tanács és a Maros megyei Ipari Park Rt. Részvényeseinek a
Közgyűlésében, képviselői minőségben levő Monica Dohotariu asszony között megkötött
1D/09.06.2020. sz. Képviseleti szerződés 4.1 cikkely a) betű előírásaira,
Figyelembe véve, az utólag módosított, egyes pénz- és adóügyi intézkedésekre vonatkozó
48/09.04.2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet XIV. cikkely által meghatározott, a 2019. évi
pénzügyi évre szóló éves pénzügyi kimutatásoknak a megküldési határidejét,
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 előírásait,
- A Közpénzügyi Minisztérium területi egységeinél a gazdasági egységek által benyújtandó éves
pénzügyi kimutatások és éves könyvelési jelentések összeállításával és leadásával kapcsolatos főbb
aspektusokra és egyes könyvelési aspektusok szabályozására vonatkozó 3781/23.12.2019. sz.
Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásait;
Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés ”d”
betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a Maros megyei Ipari Park Rt. egyéni éves pénzügyi kimutatásait,
2019.12.31.-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 társaságnak az igazgatójának a nyilatkozata, a 82/1991. sz. Könyvelési Törvény
30. cikkely előírásai szerint”, ”A független auditáló jelentésére” és ”A vezetőtanácsnak a
jelentésére” vonatkozó mellékletek kísérnek, a jelen határozatnak szerves részét képező Melléklet
szerint.
2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a Maros megyei Ipari Park Rt.
Részvényeseinek a Közgyűlésében, hogy megszavazza a következő közgyűlésén a
Részvényeseknek, a 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásoknak a jóváhagyását, az 1. cikkelyben
előírtak értelmébe.
3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a Maros
megyei Ipari Park Rt.-gal és Monica Dohotariu asszonnyal, a Maros Megyei Tanácsnak a
képviselőjével a Maros megyei Ipari Park Rt. Részvényeseinek a Közgyűlésében, aki felel a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

16173/19.06.2020. sz.
BESZÁMOLÓ
A Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására
vonatkozóan
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 2019. évbe a következő eredményeket érte el:
- Összjövedelmek: 3,07 millió lej
- Kiadások összesen: 3,74 millió lej
- Könyvelési bruttó eredmény – bruttó veszteség: 0,67 millió lej;
- pénzügyi profit: 0,91 millió lej
- Profit adó: 0,14 millió lej
- Könyvelési eredmény – nettó veszteség: 0,81 millió lej
A Társaságnak a pénzügyi helyzete továbbra is nehéz, a negatív könyvelési eredményt (veszteség),
befolyásolják a bizonytalan kinnlevőségekre létrehozott veszteségek és kiigazítások.
Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a”
betű, alátámasztva a (2) bekezdés d) betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük megvitatásra
és jóváhagyásra Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a
jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/1

