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Tisztelt Közgyűlés!
A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2013. évben kiválással
jött létre. A Társaság a Debreceni Egyetemmel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján
közfeladatokat lát el. A Társaság közhasznú tevékenységei közé tartozik a nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az üzletszerű gazdasági tevékenységei egyéb
sporttevékenység, reklámügynöki tevékenység, és sport, szabadidős képzés.
A Társaság elkészítette a 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.
A Társaság 3.000 ezer Ft törzstőkéjének három törzsbetét tulajdonosa van: a DVSC Futball
Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: DMJV Önkormányzata)
DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
1.000
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
1.000
Debreceni Egyetem
1.000
DMJV Önkormányzata
Összesen
3.000
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A saját tőke az előző évhez képest -2.975 ezer Ft-tal, vagyis 7,53%-kal csökkent.
Adózott eredménye tárgyévben az előző évhez viszonyítva 36.276 ezer Ft-tal csökkent.
A kötelezettségei az előző évhez képest 40.177 ezer Ft-tal nőttek, melyek teljes egészében rövid
lejáratú kötelezettségek.
Társaság bevételeinek 3,98%-át adja a belföldi értékesítés nettó árbevétele, mely nagyrészt
működési költségtérítés és képzési kártalanítás címén folyt be. Árbevétele 38.192 ezer Ft-ról
14.750 ezer Ft-ra csökkent. Az összes bevétel legnagyobb részét az egyéb bevételek adják
(355.992 ezer Ft), melyek a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokból tevődnek
össze.
A Társaság UEFA szolidaritási támogatás jogcímen 25.318 ezer Ft támogatásban, DMJV
Önkormányzatától 2018. évben 27.650 ezer Ft támogatásban részesült.
A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett 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. Az előterjesztés
mellékletét képezi az üzleti jelentés, a független könyvvizsgálói jelentés.
A Felügyelő Bizottság döntése a Közgyűlésen ismertetésre kerül.

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, a 2011. évi CLXXV.
törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2)
bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 12., Cg.: 09-09-025022, képviseli: Herczeg András ügyvezető, a továbbiakban:
Társaság) taggyűlésének a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1.
melléklet szerint 212.174 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 2.976 ezer Ft adózott
eredménnyel azzal, hogy a Társaság a tárgyévi eredményt az eredménytartalék javára számolja
el, valamint elfogadásra javasolja a közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontnak megfelelően képviselje
a Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2019. május 31.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2019. május 23.

Szűcs László
főosztályvezető

