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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjéből DMJV Önkormányzata 97,24%-kal
részesedik.
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készített a 2017.
évi gazdálkodásáról.
A befektetett eszközök állománya az előző évihez képest mintegy 40 MFt-tal nőtt a 2017-es évben beszerzésre
került korszerű mobil led-falnak köszönhetően. A forgóeszközök állománya is jelentős mértékben, mintegy 87
MFt-tal több az előző évi összegnél – a követelések állományában egy 2017. decemberében kiszámlázott,
2018. januárjában befolyt reklámjog-értékesítés teszi ki az összeg jelentős részét.
A Társaság saját tőkéje a korábbi években felhalmozott negatív eredménytartalékkal, a tulajdonosi
befizetésekből származó tőketartalékkal, a jegyzett tőkével és a tárgyévi adózott eredménnyel együtt adja a
113.995,- eFt-os, igen magas összeget. Rövid lejáratú kötelezettségei főként az államháztartással,
munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, továbbá ide könyvelt előleget tartalmaz, hitel, illetve
kölcsöntartozása a Társaságnak nincs.
Az értékesítés nettó árbevételének növekedése leginkább a reklám jellegű bevételek növekedésének
köszönhető. Az anyagjellegű ráfordítások a kapott támogatások emelkedésével arányosan nőttek, ami többek
között az utánpótlás-nevelés napi működését javítja, segíti elő. A személyi jellegű ráfordítások növekménye
részben a felnőtt csapat erősítéséből, részben az utánpótlás edzők számának bővüléséből adódik. Egyéb
ráfordításként került elszámolásra a korábbi, elavult led-fal értékesítése során a nyilvántartott érték kivezetése.
A befolyt összeget új, korszerű led-fal beszerzésre fordította a Társaság.
A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni
és pénzügyi helyzetéről. A független könyvvizsgálói jelentés és a felügyelőbizottság jegyzőkönyve az
előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja a DVSC Kézilabda Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34., Cg.: 09-09006540, képviseli: Ábrók Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) taggyűlésének a Társaság 2017. évi
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint 458.444,- eFt
mérlegfőösszeggel és 1.439,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék
javára számolja el a Társaság.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje az
Önkormányzatot.
Határidő:
Felelős:

a Társaság soron következő taggyűlésének időpontja, de legkésőbb 2018. május 31.
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2018. május 18.
Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

