Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés)
2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

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

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési ÜgynökségNonprofit Közhasznú Kft
6722 Szeged, Tábor u. 7/b.
21803310-9499-572-06
21803310-2-06
06-09-014087

A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én alakult át
nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető.
1. Számviteli beszámoló
Beszámoló formája:

Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az
1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján
(a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti
közhasznú egyszerűsített 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:
Kettős könyvvitel
Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15.
A Társaság Könyvvizsgálója:
AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg. és Könyvvizsgáló
Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55)
Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István.
A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat.
A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn
Regisztrációs száma: 006264

Általános rész, tájékoztató adatok:
A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével.
Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése 2015.12.31-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

A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység.
A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető.
A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet
nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik.
A Kft. átlagos állományi létszáma 2015. évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak
foglalkoztatva, továbbá két fő rendszeres jelleggel és egy fő eseti jelleggel megbízási
szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett bruttó munkabér (és jutalom) összesen
12.803 ezer Ft volt tárgyévben.
Összes bevétel 100 %-a kizárólag az alapítóktól, illetve megállapodások alapján
önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint pályázatok útján nyert támogatásból
származott, amely bevételek teljes egészében a közhasznú tevékenységet szolgálják.
A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett
eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli.
Értékcsökkenés elszámolása:
A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, 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.
Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket
használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el.
A leírási kulcsok alkalmazásával meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás 6.886 ezer
Ft, az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2015. évben 23 ezer Ft.

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

Euro-ban

Csongrád Megyei Önkormányzat
Temes Megyei Tanács
Krassó-Szörény Megyei Tanács

Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya

EZER FT-BAN
-

4.911

14.540

4.323

7.176

2. 134

-

3.129

7.844

2.332

39.135

12.198

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Arad Megyei Tanács

Összesen:
B.) Helyi önkormányzati támogatás

29.027
Euro-ban

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szabadka Város Önkormányzata

EZER FT-BAN
-

312

705

210
522

Összesen:
C.) Állami költségvetési támogatás

Euro-ban

EZER FT-BAN

Összesen:
D.)Pályázati úton elnyert támogatások
Railway (SRB/1203/111/038)
Across the Tisa (SRB/1203/111/026)

Egyéb bevételek
Összesen
(EGYÉB bevételek):
Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz
kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel
arányos halasztott bevételek összege.
2011-2015 évi fejlesztési célú
pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi
értékcsökkenéssel arányos halasztott
bevételek összege.
Összesen (Rendkívüli bevételek):

FELHASZNÁLÁSA

0
Euro-ban

EZER FT-BAN
791

1.131

81.777

24.728

58
55.466
1.050

4.856
5.906

A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek
szerint történtek.

A 2012-2015. évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (jogelődje:Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ) 4.042 ezer Ft,
Krassó-Szörény Megyei Tanács 6053 ezer Ft (19.331,5 EUR) és a Szabadka Város
Önkormányzata 475 ezer Ft (1516 EUR) összegű támogatásai nem folytak be
mérlegkészítésig.
A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal szembeni követelésünkre 60%-os , azaz
2425 ezer Ft-os értékvesztést képeztünk.
Rendkívüli ráfordítás 2015. évben nem volt.
2015. évben behajthatatlan követelés nem került megállapításra.

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

Megnevezés
Eszközök:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Követelések:
Pénzeszközök:
Aktív időbeli elh.

Előző év
ezer Ft

%

Tárgyév
ezer Ft

%

1513
12644
45186
29381
25388

1,32
11,08
39,60
25,75
22,25

45926
8680
8144
36629
19485

38,64
7,30
6,85
30,82
16,39

Eszközök összesen:

114112

100,00

118864

100,00

Megnevezés

Előző év
ezer Ft

Források:
Saját tőke:
Kötelezettség.:
Passzív időbeli:
Források összesen:

%

Tárgyév
ezer Ft

%

66159
15466
32487

57,98
13,55
28,47

66336
2757
49771

55,81
2,32
41,87

114112

100,00

118864

100,00

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke
A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján
díjazásban nem részesült.
5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
Vállalkozási célú tevékenység nem volt tárgyévben, ezáltal a vállalkozási célú eredmény 0 Ft.

6. Alaptevékenység eredménye
2015. évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 177 ezer Ft adózott nyereség.

2015-ben megvalósítás alatt álló projektek:
Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and
further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line
(HUSRB Railway)
A projekt célja a Szeged-Röszke-Horgos (Horgoš)-Szabadka (Subotica)-Csikéria-BácsalmásBaja vasúti vonal további fejlesztéséhez szükséges tervek készíttetése.
A projekt keretében a Szeged-Röszke-Horgoš-Subotica vonal tervezése, a Szabadka
(Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja szakaszra vonatkozóan az érvényben lévő rendezési
tervek vizsgálata és a tervezéshez szükséges módosítási javaslatok elkészíttetése, valamint a
Szabadka (Subotica)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vonalra vonatkozó környezeti hatástanulmány
kidolgozása valósult meg 2014 évben.
Ezen környezetvédelmi hatástanulmánynak a magyarországi hatóságok általi engedélyezése
tárgyévben megtörtént. Ebből következően aktiválásra került 2015.10.06-án 36.839.444 Ft
értékben. (120 015 EUR )
Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa
Across the Tisa
HUSRB/1203/111/026
Projekt időtartama: 2013.05.31.-2015.07.31.
Vezető Partner: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.
Projekt partner 1: Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya – Tartományi Régióközi
Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu
saradnju i lokalnu samoupravu)
Projekt partner 2: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
Projekt partner 3: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Projekt partner 4: Magyarkanizsa Község (Skupština opštine Kanjiža)
A projekt átfogó célja az volt, hogy mind magyar, mind szerb oldalon kialakításra kerüljenek a
folyami határátkeléshez szükséges infrastrukturális feltételek, amelyek a határrendészeti
szolgálatok elhelyezését biztosítják. Az állandó határátkelési pont kialakítása előtt rendkívül
nehézkes volt a Tiszán történő határátlépés, amely mind gazdasági, mind társadalmi
szempontból hátráltatta a folyó melletti települések fejlődését. A projektben megvalósított
kikötőfejlesztés, valamint az úszóművek kialakítása lehetővé tette, hogy jelentősebb személy-,
illetve teherforgalom generálódjon a Tiszán és ezáltal a Dunán is, fellendítve a teherforgalmat
és a szállítmányozást, valamint a folyami turizmus számára is új perspektívát nyisson.
A projekt keretében Magyarkanizsán (Kanjiža), valamint Szegeden személyi- és teherforgalmi
határátkelő-fejlesztés valósult meg. Magyarkanizsán a meglévő kikötési pont fejlesztésére,
bővítésére, valamint a határrendészeti szervek munkájának támogatása érdekében hajók
beszerzésére került sor. Szegeden a Medencés kikötőben az ATIVIZIG tulajdonában lévő
épület felújításával lett biztosított a teherszállítók határrendészeti ellenőrzése. Az ATIVIZIG egy
úszókotró beszerzésével és folyamatos üzemeltetésével folytatja a Medencés kikötő kotrását,
mely a zavartalan teherforgalom lebonyolítását biztosítja. A Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság Szeged belvárosában egy úszómű megépíttetésével és vízre helyezésével a
személyforgalom számára biztosítja a határrendészeti ellenőrzéshez szükséges infrastrukturális
feltételeket.
A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft., valamint Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya
elsősorban turisztikai és közlekedésfejlesztési tevékenységet végzett a magyar-szerb
határtérségben, tanulmányok és tiszai, dunai vízi tematikus út kialakításában vett részt,
valamint a vízi turizmus promócióját végezte. A magyar oldalon dolgozó határrendészeti
szervek munkatársai szerb, a szerb oldalon dolgozó kollégák magyar nyelvtanfolyamon vettek
részt annak érdekében, hogy a határátléptetés közben esetleg felmerülő kommunikációs
problémákat enyhítsük.
A projekt keretében a határrendészeti, illetve a minisztériumi illetékesek részére kétoldalú
megbeszélést szerveztünk a határátlépési rend közös kialakítása érdekében, valamint
vizsgáltuk a Tisza nemzetközi vízi úttá történő nyilvánításának lehetőségeit.
A projekt elszámolása megtörtént. A társfinanszírozási támogatásból számlával el nem számolt
fennmaradó 2784 EUR a kötelezettségek között szerepel a mérlegben, amely 2016.04.04-én
visszautalásra került.

Szeged, 2016. április 15.
……………………………………
Csókási Eszter

