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Tisztelt Közgyűlés!
Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (korábban: EuroRégió Ház Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből DMJV
Önkormányzata 75%-kal részesedik, a másik két tulajdonos a Debreceni Egyetem, valamint a
Cívis Ház Zrt.
A Társaság tevékenysége a névváltozással egyidőben 2015. év elején kibővült: a korábban
ellátott feladatok megtartása mellett a továbbiakban tevékenysége kiterjed a gazdaságfejlesztés
irányába, elsődlegesen a 2014-2020 közötti időszak európai uniós fejlesztési forrásai, pályázati
lehetőségei minél szélesebb körű felhasználhatósága érdekében. Fő feladatai címszavakban:
– befektetésösztönzés,
– kis- és középvállalkozásokkal való aktív kapcsolattartás,
– önkormányzati pályázatok menedzselése,
– smart city koncepció támogatása.
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 nettó értéke 11.225,- eFt. A Társaság jelentős, 71.625,- eFt-os
követelés-állománnyal rendelkezik, melynek nagy része DMJV Önkormányzatával szemben
nyilvántartott vevőkövetelés.
A Társaság saját tőkéje 40.642,- eFt, ami az előző évihez képest a tárgyévi adózott eredmény
6.938,- eFt-os összegével nőtt.
A Társaság likviditása jónak mondható, forgóeszközeinek állománya jelentősen meghaladja a
rövid lejáratú kötelezettségek állományát.
Az eredménykimutatásból látható, hogy a Társaság árbevétele az előző évihez képest alig
változott, míg az egyéb bevételei több, mint duplájára nőttek. A tevékenységek kibővülésével
összefüggésben természetesen nőttek a Társaság kiadásai is – leginkább a személyi jellegű
ráfordítások –, így ért el 7.598,- eFt üzemi (üzleti) eredményt, mely a pénzügyi eredmény 660,- eFt-os összegével korrigálva adja a 6.938,- eFt-os adózás előtti eredményt.
A Társaság 2016. évben DMJV Önkormányzatától 175.000,- eFt működési és 4.608,- 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 üzleti jelentés, a független
könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottsági jelentés az előterjesztés mellékletét képezik.
A határozati javaslat részét képezik a beszámoló és 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, amely a közhasznú
eredménykimutatással együtt dokumentálja a Társaság közhasznú jogállását.

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, 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 a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit
Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Póser Zoltán
ügyvezető) (továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2016. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint, azzal, hogy a mérlegfőösszeget 119.828,- ezer
Ft-ban, a adózott eredményt 6.938,- ezer Ft-ban állapítja meg, melyet az eredménytartalék
javára számoljon el a Társaság, továbbá elfogadásra javasolja a 2016. évi közhasznúsági
mellékletét a 2. sz. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pont szerint képviselje az
Önkormányzatot.
Határidő:
31.
Felelős:

a társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2017. május
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2017. május 2.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

