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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2018. évi
számviteli törvény szerinti beszámolóját.
A Társaság tulajdonosi összetétele a következő:
MSZ Kaszinó Kft.
73,09%
DMJV Önkormányzata
25,26%
DVSC Futball Zrt. (visszavásárolt részvény)
0,04%
Egyéb vállalkozások
1,61%
A Társaság résztulajdonában lévő gazdasági társaságok:
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.
DLA Utánpótlás Nevelő Kft.
ONYX CASINO Kft.
CÍVIS GRAND CASINO Kft.

33,33%
33,33%
24%
24%

Ezen társaságok egymással igen összetett és szoros kapcsolatrendszerben állnak. Termékszolgáltatás adásvétel, kölcsönt nyújtó és elfogadó, valamint tulajdonosi kapcsolat is van
közöttük.
Az ONYX CASINO Kft. és a CÍVIS GRAND CASINO Kft. törzstőkéjéből a Társaság korábban
40-40%-ban részesült, ám egy jogszabályi megfeleltetés miatt 2015-ben az üzletrészek 16-16%át eladta a többségi tulajdonos „ARANYBÓNUSZ 2000” Kft.-nek. A Cégbíróság a tulajdoni
hányad változásokat 2015. június 30-i hatállyal jegyezte be.
Ugyanezen időponttal háromoldalú szindikátusi szerződés köttetett az „ARANYBONUSZ 2000”
Kft.. kizárólagos tulajdonosa, az MSZ Kaszinó Kft., a Társaság, továbbá DMJV Önkormányzata
között, melynek egyik rendelkezése kimondja, hogy a tulajdoni arányoktól függetlenül a kaszinót
üzemeltető két cég továbbra is 40%-os osztalékot fizet a társaság részére, amelybe beszámítható
az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege.
A 2018-es évet érintően az ONYX CASINO Kft. taggyűlése 100 millió Ft, a CÍVIS GRAND
CASINO Kft. taggyűlése pedig 400 millió Ft osztalék fizetéséről határozott 2018.május 4-én. A
Társaság 2018. évi beszámolójának adatai alapján 120 millió Ft osztalékban részesült, mely a
fenti összegek 24%-a, a fennmaradó rész az egyéb bevételekben jelentkezik.
I.

A Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolója
A Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a sportszakmai munkáról az üzleti jelentés
átfogó képet ad.
Adózott eredmény és saját tőke adatok:
ezer Ft
Év
Adózott eredmény
Saját tőke
2017.
-631.272
624.122
2018.
- 201.002
423.120

A Társaság adózott eredménye 430.270 ezer Ft-tal növekedett a 2017. évihez képest.
A veszteség csökkenése egyrészt az összes bevétel növekedésének, másrészt a ráfordítások
csökkenésének köszönhető.
Az értékesítés nettó árbevétele 70.813 ezer Ft-tal csökkent azonban az egyéb bevételek 139.406
ezer Ft-tal növekedtek.
A 2018. évi árbevétel megoszlása szerint a 649.061 ezer Ft-os árbevétel legnagyobb részét, 65%át, a vagyoni értékű jogok hasznosításának bevétele teszi ki.
DMJV Önkormányzata 2018. évben 40 millió Ft működési támogatást nyújtott a Társaság
részére.
A befektetett eszközökön belül a vagyoni értékű jogok a játékosokhoz kapcsolódnak. 2018.
évben a vagyoni értékű jogokban növekedés és csökkenés is volt, végül 60.133 ezer Ft-ról 40.203
ezer Ft-ra csökkent, a játékjog értékesítés és szerződésbontás eredményeként.
A forgóeszközökön belül a vevőkövetelések csökkentek.
A Társaság 2017. évben 81.677 ezer Ft céltartalékot képzett játékosértékesítéssel esetlegesen
felmerülő kötelezettségek kiegyenlítésére, 2018. év folyamán a céltartalék 47.803 ezer Ft
összegre csökkent, mely összeg 2019. év első felében kifizetésre került.
A kötelezettségek között szereplő 6.912 ezer Ft összeg rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozásokkal szemben kiegyenlítésre került.
A Társaság pénzeszköze jelentős, forgóeszközei fedezetet nyújtanak rövid lejáratú
kötelezettségeire. A folyamatos működés biztosítottnak tűnik.
A beszámoló a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.
Az előterjesztés 2. mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapítja, hogy
az megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, továbbá a Társaság által készített 2018. évi üzleti jelentés összhangban áll a Társaság
2018. évi beszámolójával.
A Felügyelő Bizottság határozata a Társaság 2018. évi beszámolójáról az előterjesztés 3.
mellékletét képezi.
II.
A Társaság működését érintő, valamint tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó döntések
A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.-vel 2012. november 12. napján, 2013. január
1. napján, továbbá 2016. július 1. napján kötött kölcsönszerződést a Társaság. Jelenleg
131.975.468,-Ft tőke és 21.199.691,-Ft kamat visszafizetésének meghosszabbításáról kell
döntést hoznia a Társaság Közgyűlésének. Tekintettel arra, hogy ez a kölcsön a Debreceni
Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. működését szolgálja, ezért javasolt a kölcsön visszafizetési
határidejét meghosszabbítani, és azt 2021. december 31. napjában meghatározni.

A Társaság cégvezetőjének 2019. június 30. napjával lejár a megbízatása, ezért új cégvezető
választása, és a Társaság Alapszabályának módosítása szükséges. Javaslom, hogy Dr. Róka Géza
kerüljön 1 éves időtartamra megválasztásra a Társaság cégvezetőjének.
A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2019. június 30. napján lejár. Erre tekintettel
szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és az Alapszabály ennek megfelelő
módosításáról.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot
jegyezheti ellen. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi
képviselet kötelező.
A Társaság Alapszabálya módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészítette, az a határozati
javaslat 2. mellékletét képezi.
A felügyelőbizottság a kölcsönszerződés hosszabbításával, a cégvezető, valamint a
könyvvizsgáló választásával kapcsolatban jelen előterjesztés postázását követően ülésezik, így
annak határozata a Tisztelt Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:102. §
(1) bekezdése, 3:109. § (2) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, 3:130. §
(1) és (2) 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 DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (székhely: 4032, Debrecen,
Nagyerdei Park 12. 1. emelet, Cg.: 09-10-000319, képviseli: Dr. Róka Géza cégvezető, a
továbbiakban: Társaság) közgyűlésének a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját az 1. melléklet szerint 739.559 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 201.002 ezer
Ft adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az eredménytartalék terhére számolja el az
eredményt.
2./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy a Társaság, mint kölcsönadó és a Debreceni
Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., mint kölcsönvevő között 131.975.468,-Ft tőke összegre és
21.199.691,-Ft kamatra fennálló kölcsöntartozás visszafizetési határidejét 2021. december 31.
napjáig hosszabbítsa meg.
3./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig
válassza meg cégvezetőnek Dr. Róka Gézát.

4./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának
2019. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az EAST-AUDIT
Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-0000331,
könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001216, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatósági
tag) 200.000,- Ft+áfa/hó díj megállapítása mellett azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében
felelős személy Baloghné Tasi Judit Éva (kamarai tagság száma: 002587).
5./ Elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének az Alapszabály módosítását a 2. melléklet
szerint.
6./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-5./ pontokban foglaltaknak megfelelően képviselje az
Önkormányzatot a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

a Társaság következő közgyűlésének időpontja
a Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2019. május 15.

Dr. Papp László
polgármester

