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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. a Debreceni Egyetemmel
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja az egészségfejlesztést is beleértve, a
rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését illetve elősegíti a kiemelkedő
képességű és hozzáállású hallgatók felkutatását, felismerését és szakmai, tudományos,
művészeti és sport tevékenységét.
A fentieken túlmenően, a társaság együttműködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó állami,
önkormányzati szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási
intézményekkel.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság közhasznú tevékenységei:
2.1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Ftv. 11.§(2) bekezdésében és 54. § -ában
jogszabályhely:
meghatározott, az egészségfejlesztést is beleértve,
a rendszeres testmozgás és sporttevékenység
megszervezésének biztosításával, a kiemelkedő
képességű és hozzáállású hallgatók felkutatásával,
felismerésével
és
szakmai,
tudományos,
művészeti
és
sport
tevékenységének
elősegítésével kapcsolatos közfeladatok ellátása.
13-21 éves fiatalok
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250 fő

Ezen közhasznú célt a társaság sport, és szabadidős képzés keretében biztosítja a gyermek-és
ifjúsági sportolók szervezett keretek között történő iskolai képzését, lakhatását, mind nappali
bentlakás, mind kollégiumi elhelyezés formájában, valamint az utánpótlás-nevelést és az ehhez
szükséges infrastruktúrális hátteret. Továbbá gondoskodik a sportorvosi rendszerre alapozott
egészségügyi háttérről, táplálkozási tanácsadásról tudományos egészségügyi kutatási
programmal összekötve.
Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2.2. Kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Ftv. 11.§(2) bekezdésében és 54. § -ában
jogszabályhely:
meghatározott, egészségfejlesztéssel, rendszeres
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Közhasznú tevékenység célcsoportja:

sporttevékenység megszervezésével valamin a
kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók
felkutatásával, felismerésével és szakmai,
tudományos, művészeti és sport tevékenységének
elősegítésével kapcsolatos közfeladatok ellátása.
13 éves kortól 21 éves korig

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Ezen közhasznú célokat a társaság sport, szabadidős képzéssel valósítja meg. A társaság ezen
közhasznú tevékenysége keretében biztosítja az utánpótlás-nevelést, és az ehhez szükséges
infrastruktúrális hátteret, a versenyeztetést, továbbá részt vesz a korosztályos területi és
országos bajnokságokon, az akadémiák közötti tornákon valamint nemzetközi tornákon is.

2.3. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi
jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Ftv. 11.§(2) bekezdésében és. 54. § -ában
jogszabályhely:
meghatározott, egészségfejlesztéssel, rendszeres
sporttevékenység megszervezésével valamin a
kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatók
felkutatásával, felismerésével és szakmai,
tudományos, művészeti és sport tevékenységének
elősegítésével kapcsolatos közfeladatok ellátása.

Ezen közhasznú célt a társaság egyéb sporttevékenység ellátásával valósítja meg, mely a Kft.
főtevékenysége. Ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja a versenyeztetést, továbbá
részt vesz a korosztályos területi és országos bajnokságokon, akadémiák közötti tornákon,
nemzetközi tornákon.

3. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Vezető tisztségviselő
Összesen:

DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft

Előző év

Tárgyév
0
0

5 980
5 980

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

4. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

1 035

271 574

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel

0
0

E. Normatív támogatás

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

0
1 035

H. Összes ráfordítás (kiadás)

839

0
0
0
0
271 574
271 407

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

839

K. Adózott eredmény

196

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

0

73 662
271 407
167
0

5. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X
X

6.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek bemutatása
Az üzleti évben a társaság közhasznú tevékenységén felül üzletszerű gazdasági tevékenységet
is folytatott. Üzleti tevékenységének legfőbb bevételei az üzletszerű gazdasági tevékenységei
közül, az egyéb sporttevékenységből származott, képzési kártalanítás jogcímen.

-5-

6.2. Támogatási programok bemutatása
6.2.1. Akadémiai támogatás
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Akadémiai támogatás
Akadémiai támogatás

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01-től 2015.03.31-ig

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

178 000 000
114 945 000
114 945 000
59 128 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

6.2.2. Önkormányzattól kapott támogatás
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Önkormányzattól kapott támogatás
Önkormányzattól kapott támogatás
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.01.01-től 2014.12.31-ig

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft

10 000 000
10 000 000
10 000 000
X

Közhasznúsági melléklet
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6.2.3. Társasági adó támogatás 13/14
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Társasági adó támogatás 13/14
Társasági adó támogatás 13/14
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2013.07.01-től 2015.06.30-ig

Támogatás összege (1000HUF)
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

112 356 980

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

6.2.4. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 13/14
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
13/14
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
13/14
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2013.07.01-től 2015.06.30-ig

Támogatás összege (1000HUF)
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

13 530 221

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X
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6.2.5. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 14/15
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Társasági adó támogatás 13/14
Társasági adó támogatás 13/14
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2014.07.01-től 2015.06.30-ig

Támogatás összege (1000HUF)
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft

17 555 357

X

Közhasznúsági melléklet
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