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Tisztelt Közgyűlés!
Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09-017142, képviseli: Póser
Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 75%-kal részesedik, a másik két tulajdonos
a Debreceni Egyetem (14%), valamint a Cívis Ház Zrt. (11%).
A Társaság 2019. évben a városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés,
projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és
vállalkozásfejlesztést, valamint Smart City feladatokat látott el.
A Társaság gazdaságfejlesztési tevékenységének célja, hogy Debrecenben a foglalkoztatottság,
a város lakosságának életszínvonala, valamint az Önkormányzat helyiadó-bevételi forrásai
növekedjenek. A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében a Társaság az alábbi két
részterületet célozza meg:
-befektetés ösztönzés,
-együttműködés a meglévő vállalkozásokkal.
A Társaság elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli
törvény) szerinti éves beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásáról.
2019. évben az értékesítés árbevételét 352.723,- eFt-ra tudta növelni, mely 307,80 %-os
növekedést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. Bevételeiből finanszírozni tudta ráfordításait,
üzemi tevékenységének eredménye 14.821,- eFt.
A Társaság pénzeszköze lecsökkent 3.690,- eFt-ra, követelés-állománya tárgyévben továbbra is
nőtt, 2019. évben 59.560,- eFt-ra. A Társaság forgóeszközeinek állománya meghaladja a rövid
lejáratú kötelezettségek állományát. A Társaság értékpapírral nem rendelkezik.
A Társaság saját tőkéje 30.620,- eFt, a tárgyévi adózott eredmény 14.226,- eFt, melyek az előző
évihez képest jelentős összegben javultak.
A Társaság 2019. évben az Önkormányzattól 230.000,- eFt működési és 25.000,- 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 mellékletét képezi 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.
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 31-ig 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 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 3:102. § (1)-(2) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
figyelemmel a 2000. évi C. törvényben és a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., Cg.: 09-09017142, képviseli: Póser Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a
Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint, 100.427,ezer Ft-os mérlegfőösszeggel és 14.226,- ezer Ft-os adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság
az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el, továbbá elfogadásra javasolja a
2019. évi közhasznúsági mellékletet a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pont szerint képviselje az
Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a társaság soron következő taggyűlésének időpontja,
de legkésőbb 2020. szeptember 30.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 17.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

