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Tisztelt Közgyűlés!
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság)
DMJV Önkormányzata 2008. január 1. napján alapította.
A Társaság fő tevékenysége az egészségügyi, oktatási, kulturális és egyéb szociális szolgáltatások
igazgatása. A Társaság a közhasznú tevékenysége keretében minden korosztály számára lehetőséget
kínál különböző kulturális és szabadidős programok igénybevételére. A Társaság vállalkozási
tevékenységének bevételét a Simonffy u. 21. szám alatti épület (Ifjúsági Ház) termeinek bérbeadása
eredményezi.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti éves beszámolóját a 2019. évi
gazdálkodásáról.
A Társaság 3.000,-eFt törzstőkéjének tulajdonosa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat).
A Társaság 2019. évben az Önkormányzattól 68.920,-eFt működési és 3.000,-eFt felhalmozási
támogatásban részesült. A felhalmozási támogatás keretében felújításra került a Simonffy utca 21. szám
alatti Ifjúsági Ház épülete.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest 1.939,- eFt-tal növekedett, mely összeg a tárgyi
eszközök növekedésének eredménye. A forgóeszközeinek értéke a pénzeszközök és a követelések
csökkenése eredményeként 24.236,-eFt-ról 23.158,-eFt-ra csökkent. A Társaság készlete 176,-eFt,
értékpapírral és részesedéssel nem rendelkezik. Aktív időbeli elhatárolásainak részletezése a kiegészítő
melléklet 4. oldalán megtalálható.
A saját tőke az előző évhez képest az adózott eredmény összegével, 3.350,-eFt-tal növekedett – a
Társaság tőkeerőssége nőtt.
A Társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettsége volt 2019. évben, melynek állománya az előző évhez
viszonyítva 7.468,- eFt-tal nőtt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő
melléklet 4. oldalán található.
A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevétele 89.566,-eFt, a vállalkozási tevékenységének
bevétele 27.091,-eFt, melyet a Társaság közhasznú tevékenységeire fordított. A közhasznú
tevékenységből származó bevételek részletezése a kiegészítő melléklet 5. oldalán, a vállalkozási
tevékenységből származó bevételeké pedig a 6. oldalán megtalálható.
Összességében megállapítható, hogy a megnövekedett keresletből adódóan a Társaság az előző évhez
képest nagyobb bevételt realizált, azonban a költségei is növekedtek, ennek következtében a Társaság
eredménye 3.350,-eFt, mely az előző évhez képest csökkent.
A határozati javaslat 1. és 2. mellékletét képezi 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.
A könyvvizsgálói jelentésben foglaltak szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság
vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az üzleti jelentés, a könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság
ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások, melyeknek
december 31-e a mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves
beszámolójukat.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként úgy rendelkezik, hogy a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési,
nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési)
határidők - amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember
30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra
épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

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, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben és a 140/2020.
(IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra
1./ mint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.,
Cg.:09-09-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja
jóváhagyja a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint
50.314,-eFt mérlegfőösszeggel és 3.350,-eFt 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:
Felelős:

2020. szeptember 30.
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Debrecen, 2020. június 11.

Szűcs László
főosztályvezető

