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1. A szervezet azonosit6 adatai
Neve: Debrecen Labdarug6 Akad6miaNonprofit Kozhasznri Kft.
sz61i*re1y: 4}32Debrecen, Nagyerdei park 12.
ado szfim: I 1 9 3 1 9 3 3 -2'09
c6 gtre gyz6ksz6m: 0 9 - 0 9 - 0 0 6 9 7 5
statisztikai sz6mj el: t1931933 -93 t9 -57 2-09
k6pvisel6 neve: Herczeg Andr6s, tiygvezet6

Debreceni Labdar6g6 Akaderria Nonprofit Kft. a Debrecen Megyei Jogu v6ros
onf.o.r"a"v, at1val *.g[ot.ttt k6zszolgilltathsi szerz6d6s alapj6n gondoskodik az oktat6sr6l
6s
valamint a-gyermek eslgrisagl fe1adati61, biztositja a kdzdss6gi teret, thmogatja a sportot

A

elcisegiti az eglszslges 61etm6d k6zoss6gi felt6teleit'
tovabb6 segili a .p-ottagi 6s iskolai teriileti versenyrendszerek kialakitAs6t illetve az e kdrbe
a mozgSs
rarroz6 sporlendezve"v.t lebonyolit6s6t. K6zremiikodik a sport n6pszenisit6s6ben,
gazdag6ietm6ddal kaplsolatos sporttudomrfuryos felvil6gosit6 tev6kenys6g szervez6s6ben.

3.1. Nevel6s 6s oktat6s, k6pess6gfejleszt6s, ismeretterj esztes
K<jzhasznri tev6kenys6g megnevez6se:

Nevel6s 6s oktatSs, k6pess6gfej leszt6s,
ismeretterjeszt6s

Kozhasznri tevdkenys6ghez kapcsol6d6 kozfeladat,

Motv. 20t1 6vi CLXXXD(. torv6ny

jogszab6lyhely:

13.$(1)

bekezdds6ben 6s a Sport tv. 55' $ (3) bekezddsben

meghatfirozoll, sportt6mogat6ssal, oktat6sr6l,
valamint a gyermek 6s ifiris6gi feladatr6l va16
gondoskod6ssal,az eg6szs6ges 6letm6ddal
kozdss6gi feltdteleinek az elSsegiIls6vel valamint
mozgils gazdag
sport n6pszenisit6s6vel,
sporttudom6nyos
6letm6ddal kapcsolatos

a

a

felvilSgosit6 tev6kenys6g

szervez6s6vel
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13-21 6ves fiatalok

Kdzhasznri tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsz5ma:

K0zhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei

Debreceni Labdarug6 akad6mia Nonprofit Kft. versenyezteti a megyei ut6np6tl6s
a
bajnoks6gbarL az U14-es 6s az U16-os koroszt6lyf fiu csapatokat, amelyek azol<rrak
Nevel6
Ut6np6tl6s
DLA
a
be
keriiltek
nem
rratatot ttit ad j6t6k-,6s fejl6d6si lehet6s6get, akik
Nonprofit fn. attat versenyeztetett kiemelt e1s6 osztilyban szerepl6 csapatokba.

A
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Ezen kivril a sportszervezet lehet6s6get ad azoT<ttak a kisl6nyoknak, akik kedvet 6rezn<tk a
labdarug6s alapjainak elsajhtitilsfira 6s megszeret6s6re. Mindezt szewezetl keretek ktizott,
szaklpzett edz6i feliigyelet mellett. Sportszervezettink rendszeresen rendez ut6nptrtl6s
torn6kat, melyek ugyancsak a futball megszerettet6s6t cllozzameg.
3.2.

Kulturilis

tev6kenys6g
Kultur6lis tev6kenys6g

Kcizhaszni tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6zfeladat,
jogszab6lyhely:

Motv. 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 13.$ (1)
bekezd6s6ben 6s a Sport tv. 55. $ (3) bekezd6sben

meghathrozott, k6z6ss6gi t6r biztosiths|val, a
sport6gi 6s iskolai teriileti versenyrendszerek
kialakitSs6val. illetve az e korbe tartoz6
sportrendezvdnyek lebonyolit6sdval kapcsolatos

K6zhasznri tev6kenvs6eb6l rdszestii6k l6tsz5ma:

T6bb sz6zf6

Ezen kdzhaszn.f c6lokat a thrsasSg sportl6tesitm6ny mrik6dtet6s6vel mely a f<5tev6kenysi6ge,
rekl6miigyn6ki tev6kenys6ggel valamint saj6t tulajdonf, b6relt ingatlan b6rbead6s6val, annak
tizemeltet6s6vel val6sitja meg. A tSrsas6g ezen,kdzhasznu tev6kenys6ge keret6ben biztositja
az ttinpotl6s-nevel6sI, 6s az ehhez sziiks6ges infrastrukturSlis h5tteret, a versenyeztet6st,
tovhbbh r6szI vesz a koroszt6lyos teriileti 6s orsz6gos bajnoks6gokon, az akad1mt6k kozotti
torn6kon valamint nemzetkrizi torn6kon is.
3.3. Sport, a munkaviszonyban 6s a polgiri jogi jogviszony keret6ben megbizis alapj{n
folytatott sporttev6kenys69 kiv6tel6vel
Kozhasznri tev6kenys6g megnevez6se

:

Sport, a munkaviszonyban 6s a polg6ri jogi
o gvi s zony keret 6b en m e gb izds alapj 5n fo lytatott

j

rttev6kenvs 6s kiv6tel6vel

Kozhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kozfeladat,

Motv. 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13.{i (1)

jogszab6lyhely:

bekezd6s6ben 6s a Sport tv. 55. $ (3) bekezd(lsben

meghalSrozott, sport t5mogat5ssal, eg6szs6ges
6letm6d kozossdgi felt6teleinek el6segit6si6vel,
sport n6pszeriisit6s6vel valamint a mozgSs getzdag

6letm6ddal kapcsolatos

felvil6gosit6

tev6kenys6ggel 6s a sportSgi 6s iskolai tertileti
versenyrendszerek kialakit6sdval 6s az e korbe
tartoz6 sportrendezv6nyek lebonyolit6s6val
kapcsolatos kozfeladatok ell6t6sa.

Ezen kozhaszni c6lt a tarsas6g egy6b sporttev6kenys6g e116t6s5va1 val6sitja meg. Ezen
kiizftasznf tev6kenys6ge keret6ben biztositja a versenyezletlst, tovSbb6 rlszt vesz a
koroszt6lyos ter0leti 6s orsz6gos bajnoks6gokon, akad6mi6k kozdtti tom6kon, nemzetkdzi
torn6kon.
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Szervezetiink nem nyrijtott c6l szerinti

B. Eves

<isszes

j

It4

bev6tel

399

lDt 740

A szem6lyi jdvedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkezdse
szerinti felhaszn6l6sar6 1 sz6l6 19 9 6. 6v i CXXVL tw . alaoi 6n fltutalt
C.

0

D. K6zszolg6ltat6si bev6tel
E. Normativ t6mogat6s
F. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l, illetve a Koh6zi6s Alapb6l nyujtott
t6moeat6s
G. Korrig6lt arbev6tel [B-(C+D+E+F)]

H. Osszes r6fordit6s (kiad6s)

t}I

740

82 603

ebb6l:

I. Szem6lyi jellegi kiad6s
J. Kcizhasznri

7 8s6
r6fordit6sai

K. Ad6zott eredm6ny

51 422
19 085

L. A szervezet munk6j6ban kdzremiikod6 k6z6rdeKi 6nk6ntes tev6kenys6get
v6gz6 szemdlyek sz6ma (a kdzdrdekri dnkdntes tev6kenys6gr6l sz6l6 2005. 6vi
LXXXVil. ffv.-nek megfelel6en) (f6)
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(koz6rdeKi onk6ntesek sz6ma)

