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Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2017.
évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

A Társaság 3.000 ezer Ft törzstőkéjének tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata.

A befektetett eszközök – a Társaság ezen belül csak tárgyi eszközzel rendelkezik – állománya
az előző évihez képest nem változott számottevően, leginkább az értékcsökkenés
elszámolásának köszönhetően csökkent. A forgóeszközök értéke viszont a pénzeszközök
növekedésének következtében – a követelések állományának csökkenése mellett – közel
duplájára, 7.721 ezer Ft-ról 13.537 ezer Ft-ra nőtt. A Társaságnak készlete nincs, értékpapírral,
részesedéssel nem rendelkezik.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
(ezer Ft)
Év

Adózott eredmény

Saját tőke

2016.

1.762

4.762

2017.

2.036

6.798

A saját tőke az előző évhez képest az adózott eredmény összegével, 2.036 ezer Ft-tal növekedett
– a Társaság tőkeerőssége nőtt.
A Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége volt a 2017 évben, melynek állománya az
előző évhez viszonyítva 639 ezer Ft-tal nőtt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül a
munkavállalókkal szembeni valamint az adófizetési kötelezettség számottevő, melyek összege
a rendes működésnek megfelelő.
A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevétele 58.988 ezer Ft, a vállalkozási
tevékenységének bevétele 17.270 ezer Ft, melyet a társaság közhasznú tevékenységeire
fordított. A közhasznú tevékenységből származó bevételek részletezése a kiegészítő melléklet
5. oldalán, a vállalkozási tevékenységből származó bevételeké pedig a kiegészítő melléklet 6.
oldalán megtalálható.
A Társaság a 2017 évben DMJV Önkormányzatától 54.460 ezer Ft működési és 450 ezer Ft
felhalmozási támogatásban részesült.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett 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 üzleti jelentés, a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve és a könyvvizsgálói jelentés az
előterjesztés mellékletét képezik.

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, a 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 b) pontja alapján
1./ jóváhagyja a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen,
Simonffy u. 21., Cg.: 09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 16.973 ezer
Ft mérlegfőösszeggel és 2.036 ezer Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi
eredményt az eredménytartalék javára számolja el, valamint elfogadja a 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:

2018. május 31.

Felelős:

Halász D. János, a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2018. április 12.

Szűcs László
főosztályvezető

