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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti éves beszámolóját a 2019. évi
gazdálkodásáról.
A Társaság 15.750 ezer Ft törzstőkéjének három törzsbetét tulajdonosa van, a DVSC Futball
Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat).
DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
Tulajdoni hányad (%)
5.250
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
33,33
5.250
Debreceni Egyetem
33,33
5.250
DMJV Önkormányzata
33,33
15.750
Összesen
100,00
A Társaság gazdasági tevékenységei az egyéb sporttevékenység, reklámügynöki tevékenység,
sport, szabadidős képzés, sportlétesítmény működtetése, saját tulajdonú és bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság és az Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási
szerződés 2019. július 15. napjával megszűnt, mivel a Társaság 2018. évben nem végzett
közhasznú feladatot, így a közhasznúsági feltételek közül a társadalmi támogatottsági mutató
nem teljesült.
A Társaság befektetett eszközei 590.892 ezer Ft-tal növekedtek a 2018. évihez képest, melynek
oka a fedett műfüves csarnok beruházásának megvalósítása.
Adózott eredmény, saját tőke adatok:
Év
2018.
2019.

Adózott eredmény
1.329
1.299

(ezer Ft)
Saját tőke
116.704
118.003

A saját tőke az előző évhez képest 1.299 ezer Ft-tal, vagyis 1,1%-kal növekedett, az adózott
eredmény azonban 30 ezer Ft csökkenést mutat.
A kötelezettségek az előző évhez képest 4.327 ezer Ft-tal, 2,5%-kal csökkentek. A Társaság a
kapcsolt vállalkozásával, a DVSC Futball Szervező Zrt.-vel szemben 131.975 ezer Ft hosszú
lejáratú kötelezettséget, továbbá a Debreceni Labdarugó Akadémia Utánpótlás Nevelő
Nonprofit Kft.-vel szemben pedig 20.329 ezer Ft követelést tart nyilván.
A Társaság árbevétele 367 ezer Ft-tal, egyéb bevételei pedig 70.320 ezer Ft-tal növekedtek az
előző évhez képest. A 30.989 ezer Ft árbevétel jelentős része a bérbeadásból és a közüzemi díj
továbbszámlázásából adódik. Az egyéb bevételek 87%-át a visszafizetési kötelezettség nélkül
kapott támogatások adják.
A Társaság 2019. évben 5.000 ezer Ft TAO támogatásban részesült az Önkormányzattól.

A határozati javaslat 1. mellékletét képezi a beszámoló, amely a könyvvizsgálói jelentésben
foglaltak szerint megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az
üzleti jelentés, a könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve az
előterjesztés mellékletét képezik.
A Társaság 2018. évben nem végzett közhasznú feladatot, így nem teljesült az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) meghatározott közhasznúsági feltételek
közül a társadalmi támogatottsági mutató. A Civil tv. 32. § (6) bekezdése szerint a beszámoló
adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére
illetékes bíróság megvizsgálja a Civil tv. 32. § (4) bekezdése szerinti az előző két lezárt üzleti
év vonatkozásában a közhasznúsági feltételek teljesülését. Tekintettel arra, hogy a Társaság a
közhasznú jogállását újból meg kívánja szerezni a beszámolóval egyidejűleg elkészítette a Civil
tv. 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet melléklete szerinti közhasznúsági mellékletet.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153-154. §-ai alapján azok a vállalkozások,
melyeknek december 31-e a mérleg fordulónapja, azt követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz
május 31-ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve
éves beszámolójukat.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésként
úgy rendelkezik, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi,
továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők - amennyiben azok e rendelet
hatálybalépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további
számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
II.
A fentieken túl a Társaság és a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. között létrejött bérleti
szerződés ismételt módosításának jóváhagyásáról szükséges dönteni. Az új sportakadémiai
támogatási forrás megjelenésével a korábban a létesítmény fenntartására használt támogatási
formák megszűntetésre kerültek, így a Társaság az üzemeltetési feladatokat forráshiány miatt
nem lett volna képes ellátni. Ennek következtében a pályák és a létesítmény bérbeadása az
eddigi kedvezményes áron nem volt lehetséges, ezért a szerződésben foglaltak szerint a
bérlemény díjának emelése vált szükségessé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a figyelemmel a 2000. évi C.
törvényben és a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra
1./ jóváhagyásra javasolja a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft.
(székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Makray Balázs
ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint 2.353.548 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.299 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./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy Társaság és DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit
Kft. között 2013. szeptember 9. napján létrejött bérleti szerződés 2020. március 16. napjával
kelt módosítását hagyja jóvá.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./-2./ pontoknak megfelelően
képviselje az Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2020. szeptember
30.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2020. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

