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Tisztelt Közgyűlés!
A közhasznú DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2015. évi
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját.
A Társaság 3.000 ezer Ft törzstőkéjének három tulajdonosa volt 2015. 12. 31-én, illetve van jelenleg is.
Tekintettel arra, hogy a Társaság saját tőkéje negatív és tőkepótlási kötelezettsége van a tulajdonosoknak,
továbbá 2016. január 11-én üzletrész eladás történt a Debreceni Egyetem és a DVSC Futball Szervező Zrt.
között az alábbi táblázatban közlöm a 2015. december 31-i és a 2016. január 11-óta bejegyzett tulajdoni
arányokat.
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Törzsbetét és Tulajdoni arány
2015.12.31-én
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%
ezer Ft
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1.520 50,10
1.000 33,33
480 16,60
1.000 33,33
1.000 33,30
1.000 33,33
3.000 100,00
3.000 100,00

A Társaság 2015. évi beszámolójának lényege, hogy a társaság saját tőkéje mínusz 45.555 ezer Ft, mely nem
éri el a jegyzett tőke 3.000 ezer Ft-os értékét.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. §-a szerint Az ügyvezető
késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát
kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
Az előzőekben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét
elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a
társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A
taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
Tekintettel arra, hogy a társaságnak 2015. évben veszteség folytán a saját tőkéje - 45.555.000,-Ft, ezért a
tulajdonosoknak haladéktalanul helyre kell állítani a cég tőkeszerkezetét 48.555.000,-Ft befizetésével.
A Társaság 2015. december 31-én fizetőképes. Kötelezettségei meghaladják forgóeszközeit. 2015-ben
pénzkészlete a 2014. december 31-i 156.002 ezer Ft-ról 58.903 ezer Ft-ra csökkentek. A csökkenő
pénzkészletből finanszírozta a veszteséget.
A beszámoló alapján a Társaság 2015-évben a 2014. évivel közel azonos bevételre tett szert.
A cég ügyvezetője – polgármester úr levelére válaszolva – megállapította: „ Összefoglalva megállapítható,
hogy a - 45.555 e Ft saját tőke nem valós gazdálkodási veszteség eredménye, mert ennek fedezetére megvan
az MLSZ határozata alapján a bevételi ígérvény, mely jelentős részben, 43.934 e Ft összegben már be is
folyt.”
Tekintettel a Társaság veszteségére javasolt , egy 2016. július 31. napjával készített közbenső mérleg
elfogadása , amely alapján látható lesz a saját tőke megfelelősége.
A Társaság a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft-ből történő kiválással jött létre. A taggal kötött
szerződések – éppen a kiválás miatt – jelentős költségelemet képviselnek. Az utánpótlás képzés teljes 2015.
évi költségét (DLA Np. Kft-ben elszámolt nevelési költség kivételével) tartalmazza a beszámoló, mely a
2014. évi költségekkel összehasonlítható.
A beszámoló a törvényi követelményeknek megfelel, a Felügyelő Bizottsági jelentés és a könyvvizsgálói
jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni

szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése 3:120. § (2) bekezdése, 3:133. § (2) bekezdése 3:189. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
1./ jóváhagyásra javasolja a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. taggyűlésének a Társaság 2015. évi közhasznúsági mellékletét az 1. melléklet szerint, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját a 2. melléklet szerint 89.195 eFt mérlegfőösszeggel és -48.918 eFt mérleg szerinti eredménnyel, azzal hogy a Társaság a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalék terhére számolja el.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az ügyvezető 2016. július 31-ei állapotnak megfelelően készítse
el a Társaság közbenső mérlegét, és terjessze elő azt a taggyűlés soron következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
a Társaság ügyvezetője

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az Önkormányzatot az
1-2./ pontoknak megfelelően képviselje.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2016. május 17.
Szűcs László
főosztályvezető

