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Tisztelt Közgyűlés!
Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2016. július 1. napjával alapította
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). A kizárólagos
önkormányzati tulajdonban lévő, közhasznú nonprofit Kft-ként működő Társaság cégnevét az
Önkormányzat Közgyűlése a 9/2019 (I.24.) határozatával Debrecen Turisztikai Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.-re (a továbbiakban Társaság) változtatta.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásáról.
A Társaság 3.000,-eFt törzstőkéjének tulajdonosa az Önkormányzat.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
Adózott eredmény
2017.
474
2018.
3.529

(eFt)
Saját tőke
6.316
9.845

A saját tőke az előző évhez képest az adózott eredmény összegével, 3.529,-eFt-tal növekedett,
a Társaság tőkeerőssége nőtt.
A Társaság 115.400,-eFt bevétele az Önkormányzat által nyújtott 114.800,-eFt működési
támogatásból és a Rózsa utcafesztivál megrendezéséhez kapcsolódó 600,-eFt szponzori
támogatásból tevődik össze. A bevételeiből finanszírozni tudta ráfordításait, adózott eredménye
3.529,-eFt.
A Társaságnak a kötelezettségeken belül csak rövid lejáratú kötelezettsége volt 2018. évben,
melynek állománya az előző évhez viszonyítva 9.083.-eFt-tal növekedett.
Az Önkormányzattól 2018. évben 6.000,-eFt felhalmozási és 114.800,-eFt működési
támogatásban részesült a Társaság. A támogatásból 112.286,-eFt került felhasználásra, a fel
nem használt működési maradvány 2.514,-eFt, amely 2019. május 9-én visszautalásra kerül a
támogató részére.
A Számviteli törvény minden vállalkozás számára kötelezően előírja a könyvvizsgálatot, de a
155. § (3) bekezdése felmentést ad e kötelezettség alól az alábbi két feltétel együttes teljesülése
esetén:
Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha
a) a vállalkozás nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a
300 millió forintot,
b) és a megelőző két évben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50
főt.
A Társaság e két feltételnek megfelel, tehát mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.
A határozati javaslat 1. és 2. melléklete 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.

Az előterjesztés mellékletét képezi az üzleti jelentés. A Felügyelő Bizottság döntése a
Közgyűlésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 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, 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 Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4025
Debrecen, Simonffy u. 2/A. II. em. 13., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-028045, képviseli: Gődény
Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját
az 1. melléklet szerint 28.342,-eFt mérlegfőösszeggel és 3.529,-eFt adózott eredménnyel azzal,
hogy a Társaság a tárgyévi adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint
elfogadja a 2018. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen eleget az 1./ pont szerinti dokumentumok
letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2019. május 16.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

