Közhasznú jelentés
2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

A társaság fıbb adatai:
Neve:
Címe:
KSH száma:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési ÜgynökségNonprofit Közhasznú Kft
6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
21803310-9499-599-06
21803310-2-06
06-09-014087

A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én
alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelısségő társasággá.
Az egyszerősített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezetı

1. Számviteli beszámoló
Beszámoló formája:

Egyszerősített éves beszámoló a számvitelrıl szóló 2000. évi
C. törvény alapján és közhasznú egyszerősített éves
beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekrıl
szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4.
és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerősített éves
beszámoló)

Mérleg tagolása:
A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet „A” változat
Eredménykimutatás tagolása:
A 2000. évi C. törvény 2. melléklet „A” változat
(összköltség eljárással)
Könyvvezetés módja:
Kettıs könyvvitel
Mérlegkészítés idıpontja: A tárgyévet követı április 15.
A Társaság Könyvvizsgálója:
EUROLINE Kft.(6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1)
Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Veres Károly.
A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási
díjat.
A Társaság mérlegképes könyvelıje: Kondászné Török Adrienn
Regisztrációs száma: 006264
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Általános rész, tájékoztató adatok:
A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstıkével.
Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése 2011.12.31-én:
Csongrád Megyei Önkormányzat

660 Ezer Ft

22,00%

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

340 Ezer Ft

11,33%

Temes Megyei Tanács

500 Ezer Ft

16,66%

Krassó-Szörény Megyei Tanács

250 Ezer Ft

8,33%

Arad Megyei Tanács

250 Ezer Ft

8,33%

1 000 Ezer Ft

33,33%

Vajdaság Autonóm Tartomány

2012.01.01-tıl a (Megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011.évi CLV.törvény
2.§ (1) bekezdése értelmében) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában levı
üzletrész a Magyar Állam tulajdonába került, ezen üzletrész vonatkozásában a
tulajdonosi jogokat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ, annak vezetıje
útján gyakorolja.
A Kft. fı tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység.
A társaságnak 1 fı választott tisztségviselıje van: Csókási Eszter ügyvezetı.
A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentıs részesedéssel nem bír, külön vezetı
testületet nem hozott létre. A Kft.-nél 6 tagból álló felügyelıbizottság mőködik.
A Kft. átlagos állományi létszáma 2011. évben 3 fı, akik munkaviszony keretében voltak
foglalkoztatva, továbbá két fı megbízási szerzıdéssel. A munkaviszony alapján kifizetett
munkabér összesen 10.937 ezer Ft volt tárgyévben.

Összes bevétele kizárólag az alapítóktól illetve megállapodások alapján
önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2011. évben pályázatok útján nyert
támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja.
A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelıen a
befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsıdlegesen bekerülési
értéken értékeli.

Értékcsökkenés elszámolása:
A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény elıírásainak megfelelıen, a
maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi
a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A
társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft.
eszközeinek elhasználódását.
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Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselı tárgyi
használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el.

eszközöket

Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2011. évben 1.933 ezer Ft.

2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI
A,) Alapítóktól kapott támogatás:

Euro-ban

FELHASZNÁLÁSA

Ezer Ft-ban

Csongrád Megyei Önkormányzat

-

6.797

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

-

4.066

Temes Megyei Tanács

20.869

5.557

Krassó-Szörény Megyei Tanács

10.338

2.753

Hunyad Megyei Tanács

0

Arad Megyei Tanács

11.017

2.933

Vajdaság Autonóm Tartomány

44.392

11.746

Összesen:
B.) Helyi önkormányzati támogatás

33.852
Euro-ban

Szeged Megyei Jogú Város Önk.
Szabadka Önkormányzat

Ezer Ft-ban
-

230

752

220

Összesen:
C.)Pályázati úton elnyert támogatások
2011-ben

430
Euro-ban

Ezer Ft-ban

DKMT FLOODS

158.148

46.579

DKMT RAILWAY

42.058

11.971

TASTY DKMT

68.179

19.547

ERNA

12.636

3.598

Határtalan DKMT

15.787

4.571

3.238

909

300.047

87.175

Tempus Közalapítvány pályázata
Összesen
(EGYÉB bevételek):

Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz
kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel
arányos halasztott bevételek összege.
2011. évi fejlesztési célú pályázataihoz
kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel
arányos halasztott bevételek összege.
Összesen (Rendkívüli bevételek):

10.514

777
11.291
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A kapott támogatások felhasználása
költségnemek szerint történtek.

az

eredmény-kimutatásban

feltüntetett

A 2011. évi alapítói támogatások közül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 4.066 ezer
Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács 10.338 EUR (3.216 ezer Ft) , a korábbi évek alapítói
támogatásaiból Békéscsaba MJV Önkormányzata 82 ezer FT, és a Hunyad Megyei
Tanács 22.812 EUR (7.097 ezer Ft)
összegő támogatásai nem folytak be
mérlegkészítésig.
A rendkívüli ráfordítás 2011. évben nem volt.
2011. évben visszaírt értékvesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 350553-as
pénzügyileg rendezett számlájára 4.308.622 Ft. Elszámolt értékvesztés 5.323.123 Ft
volt az egyéb ráfordítások között az alábbi vevı követelésekre:

Partner

Számlaszám/év

Számla
összege

Értékvesztés
2011 (%)

2011(Ft)

Hunyad Megyei Tanács

350567/2009

3.625.598

75

2.719.198

Hunyad Megyei Tanács

350577/2010

3.471.900

75

2.603.925

3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet alakulása:
Eszközök és források összetétele:

Megnevezés

Elızı év
ezer Ft

%

Tárgyév
ezer Ft

%

Eszközök:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Követelések:
Pénzeszközök:
Aktív idıbeli elh.

6114
24223
6506
50009
458

6,77
26,82
10,53
55,37
0,51

2070
20325
14417
47070
32067

1,78
17,53
12,43
40,60
27,66

Eszközök összesen:

90310

100,00

115949

100,00

Megnevezés

Elızı év
ezer Ft

%

Tárgyév
ezer Ft

%

Források:

Passzív idıbeli:

54766
2307
33237

60,64
2,55
36,81

55878
33507
26564

48,19
28,90
22,91

Források összesen:

90310

100,00

115949

100,00

Saját tıke:
Kötelezettség:
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4. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke
A Kft. vezetı tisztségviselıje 4.541 ezer Ft díjazásban részesült bérként.
5. Vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény
Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben.
6. Alaptevékenység eredménye
2011.évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 1.112 ezer Ft nyereség.
2011-ben megvalósítás alatt álló projektek:
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében az
alábbi 3 projekt:
„Egészségedre, Živeli” (Tasty DKMT)
A projekt a DKMT Eurorégió gasztronómiáját, a kapcsolódó fesztiválokat, rendezvényeket
kívánja felfőzni, 3 tematika mentén, melyek a sör, a kadarka, valamint a pálinka.
A projekt átfogó célja a határtérség turisztikai versenyképességének növelése, a
nemzetközi idegenforgalmi vérkeringésbe való bekapcsolása.
A projekt szakmai és pénzügyi jóváhagyása megtörtént.
„Common preparation for floods” (DKMT Floods)
A projekt átfogó célja a határtérség fenntartható fejlıdéséhez való hozzájárulás az árvízi
felkészülés és védekezés területén szervezett közös képzések és gyakorlat
megvalósításával.
A projekt közvetlen célja az azonos veszélyeztetettségő határmenti terület lakosságának,
önkormányzati dolgozóinak, bevethetı erıinek felkészítése az árvízi veszélyhelyzetek
során bekövetkezı eseményekre való reagálásra, a védekezésben való részvételre, a
betartandó rendszabályokra: a lakosság felkészítése (pedagógusok, ifjúság), a helyi
önkormányzatok árvízi védekezésért felelıs tagjainak felkészítése, a DKMT Rescue Team
felkészítése és közös gyakorlat szervezése.
A projekt szakmai és pénzügyi jóváhagyása megtörtént.
„Elaboration of a detailed feasibility study concerning Szeged-Röszke-HorgosSubotica-Csikéria-Bácsaláms-Baja railway line” (DKMT Railway)
A projekt közvetlen célkitőzése a Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)-CsikériaBácsalmás-Baja
vasúti
összeköttetés
revitalizálásra
vonatkozó
részletes
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése. A tervezett projekt nemcsak elérhetıség
szempontjából, hanem földrajzi értelemben is összekapcsolja a határmenti térségeket. A
határmenti területek periférikus jellegébıl fakadó hátrányok a közlekedési lehetıségek
területén is jelentkeznek. Az országok határtérségeinek közlekedési szempontból való
összekapcsolása jelentıs szinergikus hatásokat eredményez a gazdasági és a társadalmi
viszonyok tekintetében is.
A vasútvonal megvalósulása segíti a térség gazdasági fejlıdését, hiszen a szállítási
útvonal mentén gazdasági kiszolgáló és logisztikai egységek létesülnek. A személyek
utazása során erısödnek az oktatási és kulturális kapcsolatok a határ mindkét oldalán,
hiszen lehetıség nyílik az elıadások és kulturális események látogatására.
A projekt szakmai és pénzügyi jóváhagyása megtörtént.
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Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében az
alábbi 2 projekt:

EuroRegional News Aggregator (ERNA)
A projekt fı célkitőzése, hogy a határtérség szervezetei, valamint a lakosság számára
olyan információkat kínáljon, amelyek a cross-border jelleget hangsúlyozzák, így a
célcsoportok a közvetlen környezetüket érintı hírekhez juthatnak, tekintet nélkül a földrajzi
határokra.
A projekt tevékenységeinek megvalósulásán keresztül – törbbnyelvő hír aggregátor
kialakítása, magyar és román oldalon nyomtatott sajtóban való megjelenés, közvetlen és
közvetett célcsoportok tájékoztatása – a határtérség információi integráltan jelennek meg,
azonnali és könnyebb hozzáférhetıséget biztosítva az érintettek számára.
Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban (Határtalan DKMT)
A Határtalan utak, élmények a DKMT Eurórégióban címő projekt fı célkitőzése, két
határon átnyúló tematikus útvonal kialakítása. A projekt a határtérségben domináló
idegenforgalmi irányvonalak mentén fejleszt ki közös turisztikai termékcsomagokat a bor
és gasztronómia, valamint a történelmi tematikákra építve, így a szomszédos területek
specifikus kínálata összefogottan, egységenként jelenik meg. Jelen projektben azokat a
turisztikai vonzerıket kívánjuk felfőzni a határ mindkét oldalán, amelyek mind keresleti
mind kínálati oldalon, széles körben vonzzák a turistákat, jelentıs potenciállal bírnak
idegenforgalmi szempontból.
SCULTBORD – Spreading CULTure on BORDer Regions
A határtérségekben a kulturális és nyelvi különbségek hátráltathatják az integrációt.
Ezekben a régiókban a szomszédos terület nyelvének és kultúrájának ismerete különösen
fontos és hasznos, nemcsak a fiatalok, hanem a felnıttek számára is. A projektben
résztvevı partnerség tagjai a határtérségben tevékenykedık tapasztalatcseréjére, az
együttmőködés módszereinek megosztására fektetik a hangsúlyt.
Tevékenységek:
- 5 workshop
o Kulturális workshop: festészet, szobrászat, zene, színház, fotó
o A szellemi örökség és a kultúra szerepe a szociális kohézióban
o Kulturális laboratórium: muzeológia, mozaik, üvegfestés, festés,
ékszerkészítés
o Bulgáriai helyi kultúra – történelem, nyelv, ortodox kereszténység, folklór
hagyományok
o Határon átnyúló, többnyelvő média együttmőködés
4 hírlevél: a projekt bemutatása, beszámoló a workshopok eredményeirıl,
következtetések.
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ULYSSES
Projekt célja:
- 6 átfogó, multi tematikus területi elemzés 6 régió vonatkozásában
- 7 adat/tény ív a többi térségre
Az alkalmazott kutatás területe:
- határon átnyúló policentrikus fejlesztés és a város-vidék kapcsolata a
határtérségekben
- a határtérségek elérhetısége és összekapcsolhatósága a meglévı transzeurópai
folyosókkal és a modern infrastruktúrákkal
- a demográfiai változások hatása
- a határtérségek teljesítménye a Lisszaboni/Európa 2020 Stratégia alapján
- a határtérségek teljesítménye a Göteborgi Stratégia alapján

Szeged, 2012. április 15.
……………………………………
Csókási Eszter

