Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

Közhasznúsági jelentés 2019. év

A Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznúsági
jelentése, 2019. év
A közhasznú jelentés készítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a közhasznú társaságnak az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása szintén a közhasznú társaság
legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell:
1. Számviteli beszámoló
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2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
– induló vagyon (törzstőke):
11.500 eFt
pénzbetét:
11.500 eFt
– Az éves működés során az összes bevétel, mely a következő tételekből tevődik össze:
A) összes bevétel
134 944 eFt
● helyi önkormányzati költségvetési támogatás
1 000 eFt
● Tiszta Formák Alapítványtól kapott támogatás
200 eFt
● központi költségvetési támogatás/pályázati úton elnyert támogatás
(a 4.a pont alatt részletezzük)
17 025 eFt
● egyéb támogatás (a 4.b pont alatt részletezzük)
1 622 eFt
● értékesítés nettó árbevétele
113 907 eFt
● pénzügyi műveletek bevételei
1 168 eFt
● egyéb bevétel (kerekítési különbözet)
22 eFt
B) vállalkozási tevékenység bevétele
0 eFt
– A társaság vagyona év végén (saját tőke):
39 619 eFt
mely három részből tevődik össze: jegyzett tőke
11 500 eFt
eredménytartalék
30 428 eFt
adózott eredmény
-2 309 eFt
3. Cél szerinti juttatások
nem volt
4.a) A pályázati úton elnyert támogatás (17 025 eFt) részletezése:
 Tempus Közalapítvány:
 ERASMUS+ KA2 (Strategic Partnership):

14 077 eFt
2 948 eFt

4.b) Az egyéb támogatások (1 622 eFt) részletezése:
 céges partnereink által nyújtott támogatások:
500 eFt
 The Cleveland Hungarian Development Panel (CHDP) által nyújtott támogatás: 1 122 eFt
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Az ügyvezető igazgató díjazása 2019. január 1–december 31. között:
5 423 eFt
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai közül 1 fő részesült Budapest – Debrecen - Budapest útiköltség
térítésben:
7 eFt
6. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
Debrecen, 2020. szeptember 14.
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