-*F

Ad6szfm:
C6gbfr6sfg:
C6gegyzilk szfm:

71937933-2-09
Debreceni Torv6nysz6k C6gbirSs6ga
09-09-006975

DEBRE CENI LABDARUGO

AKADEMIA Nonprofi t Ko rlStolt

Felel6ss 6gii

Tfrsas6g
4}32Debrecen, O16h G6bor utca

Eves beszrimol6 mdrlege -

5

I'A*

A m6rleg fordul6napja: 2015. december 31.

Debrecen. 2016. febru6r 18.
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DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft
rr931933-2-09
Cdgiegyz6k szhtnl: 09-09-006975

Eves beszdmol6 m6rlege - ffArr

A m6rleg fordul6napia: 2015. december 31.

A.I.

Immateri6lis javak

A.II.

0

0

T6rgyi eszkiiztik

1 606 318

1 570 360

A.II.1.

Ingatlanok 6s

r 47t 307

r

A.II.2.

Mriszaki berendez6sek, g6pek,j6rmrivek

A.II.3.

Egy6b berendezdsek, felszerel6sek, j 6rmrivek

A.III.

Befektetett p6nziigyi eszkiiziik

a

kapcsol6d6 vagyoni 6rt6lcrijogok

4s3 4ss

0

5 287

135 011

111 618

0

0

29 816
B.I.

K6szletek

B.I.4.

K6szterm6kek

B.II.

Kiivetel6sek

B.II.1.

Kcivetel6sek 6rusz67lit1sb6l 6s szole6ltat6sokb6l (vev6k)

B.II.2.

Kovetel6sek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben

B.II.5.

Egy6b kovetel6sek

B.III.

2230
2230
37 297

I

837

I

004

I 004
28759

|

393

31 510

27 153

3 950

213

I{rt6kpapirok

0

0

B.IV.

P6nzeszkdziik

6 496

53

B.IV.1

P6nz|6r, csekkek

78

2

B,IV,2.

Bankbet6tek

6 4rB

5i

c.1

Bev6telek aktiv id6beli elhat6rol6sa

5 307

20 437

c.2.

Kcilts6eek, r6fordit6sok aktiv idcibeli elhat6rol6sa

0

tt7

[EsBo program]

Oldal:

DEBRECENI LABDARfGO AKADfNrr,q. Nonprofit Kft

Ad6sz6m:

11931933-2-09
C6giegyzdk sz6m: 09-09-0069'1 5

Eves besz6mol6 m6rlege -

fordul6napja: 2015. december

"A"

3I'

[EsBo program]

Ad6szfm:

11931933-2-09
Debreceni Tdrv6nysz6k C6gbir6s6ga
C6giegyz6k sz6m: 09-09-006975

C6gbir6s6g:

DEBRE CENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofi t Ko
T6rsas6g
4}32Debrecen. O16h G6bor utca

Eves beszSmol6

"A'

rlftolt

Felel6ss6gii

5

eredm6nvkimutatrisa

(iissikiilts6g elj 6r6ss al)

Beszfmolfsi id6szak: 2015. ianu6r 01. - 2015. december 31.

Debrecen, 2015. febru5r 1 8.
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yerdei Park 12.
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[EsBo program]

DEBRECENI LABDARUGO Aru.nnVffA Nonprofit

Oldal:

I(ft

fl

Ad6szhm:

11931933-2-09
C6giegyz6k szdm: 09-09-006975

Eves besz6mol6 ?rA" eredm6nykimutatdsa (iisszkiilts6g elj6rissal)

Besz6mol6si idciszak 2015. ianubr 01 . - 2015. december

3I

.

lOOOHUF

Targy6v

0l

Belfoldi 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele

77 505

72 024

I.

Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele (01+02. sor)

77 505

72 024

il
ilI

Aktiv6lt sajdt teljesitm6nyek 6rt6ke (+-03+-04. sor)

IILa.

ebb6l: visszairt 6rt6kveszt6s

05

0

0

t7 l12

15 197

0

0

Anyagkolts6g

16 355

II 954

06.

Ig6nybevett szolgSltat6sok 6rt6ke

44 996

07.

Egy6b szolgSltat6sok 6rt6ke

IV.

Egy6b bev6telek

9

1BB

617

867

Anyagjellegii rfforditdsok (05-09. sorok)

61 968

22 009

10

B6rk6lts69

r0 261

9 870

t1

Szem6lyi jellegri egy6b kifizet6sek

282

0

12.

B6q'6ru16kok

2 349

2 171

V.

Szem6lyi j ellegii r6fordit6sok (10-12.

VI.

Ert6kcsiikken6si leirds

VII

Egy6b rdforditfsok

VII.a.

ebb6l: 6rt6kveszt6s

A.

U ZT.V

t6

Egy6b kapott fi6r6) kamatok 6s kamatjellegri bev6telek

16.a.

ebbcil: kapcsolt v6lla1koz6st6l kapott

VIII.

P6nziigyi miiveletek bev6telei (13-17 . sorok)

19

Fizetend6 kamatok 6s kamatj ellegri r5fordit6sok

19.a.

ebb6l: kapcsolt v6llalkoz5snak adott

2l

P

21.a.

ebb6l : 6rt6ke16si kiilonbcizet

IX.

P6nziigyi miiveletek rfforditdsai (18+19+-20+21. sor)

B.

PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX.

C.

SZOKASOS VALLALKOzAsT sRnoMENy (+-A+-8. sor)

X.

Rendkiviili bev6telek

XL

Rend

D.

RENDKiVTJLI EREDMENY (X-XI.

E.

ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+-C+-D.

XII.

Ad6fi zet6si kiitelezetts6s

F.

ADOZOTT EREDMENY (+-[-XII. sor)

so

rok)

T (UZLETI) TEVEKENYS EG EREDM ENY E (I+II+
V-Vl-VlI. sor)

1nzugyi mriveletek egy6b r6fordit6sai

kiviili r6forditf sok
soT)
SOT)

SOT)

II

04r

12 892

12

42 692

41 658

2 951

5 210

0

0

-25 886

6 303

r26

r70

0

0

126

170

0

2 917

0

2 9t7

+J
^a

0

0

0

43

2 917

83

-2147

-25 803

3 s56

24 950

27 008

I-IV-

0

0

24 950

27 008

- 8s3

30 564

0

- 8s3

|

232
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DEBRECENI LABDARTTGO AKADfvrr.q. Nonprofrt Kft

Ad6szdm:
C6giegyz6k

sz6m:

11931933-2-09
09-09-00697

Eves beszfmol6 rrArr eredm6nykimutat6sa (iisszkiilts6g eljdr6ssal)
Besz6mol6si id6szak: 2015. ianuar 01, - 2015. december 31.

[EsBo program]

Adt6szfm:

C6gbir6s6g:
C6gSegyz6k

szim:

11931933-2-09
Debreceni Torv6nysz6k C6gbir6s6ga
09-09-006975

DEBRECENI LABDARUGO AKADEUIA Non profi t Ko rlStolt Fetel6ss 6gti
Tfrsasfg
4032 Debrecen. O16h G6bor utca 5

Kieg6szit6 mell6klet
2015.

Fordul6nap:

2015. december 31.

Beszr[molSsi id6szak: 2015. ianuhr 01. - 2015. december 31.

Debrecen, 2016. febru6r 1 8.
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1. AltatAnos
1.1.

inform6ci6k a besz6mol6hoz

A gazdSlkod6 bemutatisa

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft 1999. 6vben alakult.
A Debreceni Torv6nysz6k C6gbir6sdga Cg.09-09-006915 sz6m alatt jegyeztebe.

A c6g sz6khelye: 4032Debrecen, Ol6h G5bor utca

5.

A Debreceni Labdarig6 Akaddmia Nonprofit Kft, miikodteti Debrecen, Mez6gazd6sz u.I2 szilm alatt
tal6lhaI6 edz6komplexumot, valamint gondoskodik az old.athsr6l valamint a gyermek 6s ifiris6gi
fe1adatokr6l, biztositja a kozoss6gi teret, tdmogatja a sportot 6s el6segiti az eglszslges 6letm6d
kozciss6gi felt6teleit.

Tov6bb6 segiti a sport6gi 6s iskolai teruleti versenyrendszerek kialakit6s6t illetve az e korbe tartoz6
sportrendezv6nyek lebonyolit6s6t. Kozremiikcjdik a sport ndpszenisit6s6ben, a mozghs gazdag
6letm6ddal kapcsolatos sporttudom6nyos felvil6gosit6 tev6kenys6g szervez6s6ben.

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIANonprofrt Kft tev6kenys6gi kore az al6bbi:
Sportl6tesitm6ny mrikodtet6se
Egy6b sporttev6kenys6g

Rekl6miigynoki tev6kenys6 g
S aj

6t tulaj donri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se

A tulaj dono sok a fordul6napon kizhr 6Iag belfoldi ill

DVSC Futball Szewez6

Zrt

et6s

6gri szem6lyek.

7 9BOeFt

Debrecen Megyei Jogri V5ros Onkorm6nyzata 5 250eFt
Debreceni

Egyetem

2

520eFL

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft a besz6mol6si id6szakban sz6khely6n
kiviil m6s magyarorsz6gi telephelyen, fi6ktelepen is vdgzett rendszeres gazdasilgi tevdkenysdget. A
telephelyek, fr6ktelepek f6bb adatai

6s

jellemz6i az alilbbiak

Belfiildi telephel
Cim
40 1 4 Debrec en, Mez6gazd6sz utca 12

fi6ktelepek
Tev6kenys6g
Sportl6tesitm6nv mrikodtet6se

DEBRECENI LABDAR
Nonpr-ofit

I(ft
[EsBo program]
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1.2. Befolyis kapcsolt vSllalkozisokban

Lerlnyv{llalatok
DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft a fordul6napon egyetlen olyan
v6llalkoz6sban sem birt dont6 befoly6ssal, amely a sz6mviteli el6ir6sok szerint lehnyvilllalat|nak

A

minosiil.

Kiiztis vezet6sii vfllalkozdsok
gazcl6lkod6 a fordul6napon egyetlen olyan v6llalkoz6sban sem birt befoly6ssal, amely a sz6mviteli
eloirds ok szerint kozo s vez et 6 sri v6l1alko zhsnak min6 siil.

A

T{rsult vfllalkoz:isok
DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft a fordul6napon egyetlen olyan
v6llalkoz6sban sem birt m6rtdkad6 befoly6ssal, amely a sz6mviteli el6ir6sok szerint t6rsult

A

v6llalkoz6snak min6 siil.

1.3. Ellen6 rzdtt tSrsasig irSnyit6i
Ellen6rz6s az irfnyitdsban
A fordul6napon tobbs6gi (50%-ot meghalad6) befoly6ssal bito tag f6bb adatai:
N6v 6s sz6khely

DVSC Futball Szewez6 zrt,4032 Debrecen, O15h G.u.5'

1.4. Az

Szavazatr
afinyYo
s

1.00

iizleti 6vi gazdhlkodfs kiiriilm6nyei

Jelen beszSmol6 a 2015.
2015. december 31.

janr|r 01. - 2015.

december 31. id6szakot oleli fel, a m6rleg fordul6napja

Az fltal6nos iizleti kornyezet - kiilonosen az elhriz6d6 glob5lis plnzigyi- 6s gazdas5gi v6ls6g 6s annak
hat6sai - athrgydvb"n r"- volt kedvezo, a gazd6lkod6s 6sszess6g6ben kedvez6tlen piaci koriilm6nyek
k6zott zallott.
A m6rlegk6szit6s napj6ig a v6llalkozds folytatils6nak ellentmotdo I6nyez6, koriilm6ny nem 611t fentr, a
DEBRECENT ragnARUGo AKADEMIA Nonprofit Kft a bel6that6 jov6ben is fenn tudja tartani
mrikod6s6t, folytatni tudja tev6kenys6g6t, nem v6rhat6 a mrikod6s besziintet6se vagy jelent6s
csdkken6se.

1.5. A besz6mol6 kiizremiikiiddi
besz6mol6 elk6szit6s6vel, a sz6mviteli feladatok ir|nyitls|val megbizoll szem6ly m6rlegk6pes
konlweloi k6pesit6ssel bir, a nytlvhttart5sba vdtelt vegz6 szewezet Sltal vezetett konywiteli
szoighltal1st v\gz6k nyilv6ntarlSs6ban szerepel, a tev6kenys6g ell5t6s6ra jogosit6 enged6llyel
(igaiolvhtnyal) iendelkezik. A besz6mol6 elk6szit6s66rt fe1e16s szem6ly neve, cime, regrsztrillilsi

A

szSma:

V6g6 Erzs6bet,
Cime: 4031 Debrecen,Egressy Beni t6r 11.214.
regisztr6ldsi szdmr. | 53206
DEBRECENT LAEDARUGO

Nonprofit Kft

AKADEMIA

Kiegeszito rnell6klet
IEsBo progratn]

-J-

A beszfmol6 al6ir6ja
A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft sz6mviteli besz6mol6jht (a mdrlegel, az
eredm6nykimutat6st 6s a kieg6szit6 mell6kletet) a hely 6s a kelet feltiintet6sdvel a
DEBRECENILABDARUGO AKADEMIANonprofit Kft k6pviselet6re jogosult al6bbi szem6ly kcjteles
al6imi:
Herczeg Andr6s, 4027 Debrecen,D6zsa Gydrgy u.23.4118.

A

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft legf6bb irhnyit6 szerv6nek dont6se
6fielm6ben a tilrgylvi besz6mol6 szab6lyszeris6g6t, megbizhat6shgfiI 6s val6dis6g6t konywizsg|lo
ellen6rizte. A besz6mol6t hitelesit6 konywizsg6l6 megbiz5s6nak je1lemz6i, neve:

Balogh Istv6nnd
Cime:403 1 Debrecen,Ohat u. 14.
kamarai tags5gi szSma: 002587

2. A szSmviteli politika alkalmazisa
2.1. A kiinyrwezet6s m6dja

A

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft konyveit magyar nyelven, a kett6s
konywitel elvei 6s szab|lyai szerint vezeti. A sz6mviteli inform6ci6s rendszer kialakit6sa 6s
mrikodtet6se, a besz6mol6 osszeSllit6sa az erre kijelolt bels6 szerv feladata.

2.2. A kiinywezet6s 6s a besz6mol6 p6nzneme
A konyvek vezet6se magyar forintban tcirt6nik, a beszSmol6ban az adatok elt6r6 jelol6s hi6ny6ban ezer
forintban kenilnek feltiintet6sre.

2.3. Alkal mazott sz6mviteli szabdlyok

Jelen besz6mol6 a hat6lyos magyar sz6mviteli el6ir6sok 6S a DEBRECENI LABDARUGO
AKADEMIA Nonprofrt Kft kialakitott sz6mviteli politik6ja szerint kertilt ossze|llitSsra^ a torv6nv
el6ir6sait6l val6 elt6r6sre okot ad6 kortilm6ny nem mertlt fel.

2.4.Beszhmol6 vflasztott

formija

6s

tipusa

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA

NonnTofit Kft a t|rgyidfszak,ra az el(iz6

izleti

evhez

hasonl6an 6ves besz6mol6t k6szit.

Az eredm6ny megilllapitis6nak vSlasztott m6dja az el6z6 izleti 6vhez hasonl6an: 6sszkolts6g elj6r6s.

A

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit

Kft az el6z6 izleti

6vhez hasonl6an a

beszdmol6ban mind a m6rleget mind az eredm6nykimutat6st 'A' v|Ttozatban 6llitotta ossze.

A

magyar sz6mviteli szabhlyok szerint jelen sz6mviteli besz5mo16 csak magyar nyelven keriilt
ossze6llit6sra. Ezen e16ir6s alapjfin a magyar es az anol forditott idegen nyelvri szoveg elt6rci
6rtelmez6se esetdn amagyar nyelvii szoveg azft6nyad6.

2.

5. M6rlegk6szit6s v fllasztott id6pontj a

A

m6rlegkeszites id6pontj6ig ismertt6 v6lt, a t|rgyfvet vagy az el6z6 dveket 6rint6 gazdasigi
esem6nyek, koriilm6nyek hat6sait a besz6mol6 l'artalmazza. A m6rlegk6szit6s vSlasztott id6pontja:

t6rgy 6v et kovet6 j anu6r

3

1.

DEBRECENI LABD;\RUGO AKADEMIA
Nonpr-ofit

Kiegc<szitd melleklet

I(ft
IEsBo proglarn]
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2.6. Jelent6s iisszegti

hibfk

6rtelmez6se

Jelent6s dsszegrinek minrisiil az irzleti 6vben felt6r1, egy iizleti 6vre vonatkoz6 hib6khat6sa, ha a sajht
t6ke vbltozdsai abszolirt 6rt6k6nek egyirttes cisszege a vrzsgSlt iizleti 6vre kdszitett besz6mol6 eredeti
m6rlegf6osszeg6nek 2yo-61, de legal5bb az 1 MFt, vagy ennek megfelel6 devizaosszeget meghaladja.
Ebben az esetben a fellfirt hib6k hat6sa atSrgydvi besz6mol6ban nem athrgylvi adatok koz6tt, hanem
elkiilonitetten. el6z6 6vek m6dosit6sak6nt keriil bemut athsra.
2.7 .

Devizds t6telek 6rt6kel6se

Alkalm

azo

tt

dev

izahrfo

lY

am

beszdmol6 devizanem{t6l elt6r6 p6nz6rt6kre sz6l6, vagy idegen deviza alapir eszkozdk 6s
6s
kotelezetts6gek, - kivdve a besz6mol6 devizanemlertvlshrolt valut5t, devizSt - valamint bevetelek
a
kiv6telekkel
jogszab|ly
megengedett
6ltal
a
r6fordit6sok 6rt6k6nek meghathroz5sa egys6gesen
kozzetert'
6lta1
Bank
Nemzeti
Magyar
a
sz6mviteli politik6ban rogzitett m6don val6 eltdr6ssel
hivatalos deviza|rfolyamon tort6nik'

A

Deviz:is 6rt6kel6s v d,ltozisa

A

deviz6s tdtelek 6rt6kel6se

hat6sain tril - nem

az el6zo izleti

6vhez k6pest

- a jogszab6lyi

e16ir6sok v6ltozSsainak

v|hozott.

2.8. Ert6kcsiikken6si leirSs elszdmol6sa

Ert6kcsiikken6si leirr[s m6dj

a

Az 6venk6nt elsz6moland6 6rt6kcsokken6s megtervezlse - az egyedi eszkozvhrhat6 haszn6lata, ebb6l
ad6d6 llettarrama, fizikai 6s erkolcsi ar,u16sa, az egydb kdriilm6nyek 6s a tewezetr maradv5ny6rt6k
figyelembev6tel6vel - 6ltal6ban az eszkoz bekertil6si (brutt6) 6rt6k6nek arhnydban t6ft6nik. Az
6rt6kcsokken6si leir6s elsz5mol6sa id6arSnyosan (line6ris leir6si m6dszerrel) tor16nik.

Ert6kcsiikken6s elsz6mol6sf nak gyakorisf ga
Az 6rt6kcsokken6si leir6s elszamol6s6ra - mind a f6konlvben, mind a kapcsol6d6 analitik6kban negyed6vente keriil sor, kiv6ve a kivezetett eszkozok terv szerinti tdrt6vi 6rt6kcs6kken6s6t, mely a
kivezet6skor elsz5molasra keriil. Terven feliili 6rt6kcs6kken6si leirds elsz6mol6s az azt megalapoz6
esem6nnyel egyidejrileg vagy a fordul6napi 6rt6kel6s kereteben tort6nik.

Kis6rt6kii eszkiiziik 6rt6kcsiikken6si lefrisa
100 EFt, vagy ennek megfelel<! devizacisszeg alatti egyedi bekertil6si 6rtdkkel bir6 vagyoni 6rtdk:ti
jogok, szellemi iermekek, tdigyi eszkozok bekertl6si 6rt6ke ahaszn|latbav6tel idciszak6nak z5t6 tapjhn
6rt6kcsokken6si leirdsk6nt egy osszegben elsz6mol5sra kertil. Ebben az esetben az 6rt6kcsokken6si
leirSst tervezni nem kell.

A

3. Elemz6sek
3.L. Adatok

viltozisa
IOOOHUF

T6rgyidtiszak

Elcizo
idciszak

Abszolirt

r'6ltozis

EszKOzbK(aktivik)
A.

Befektetett eszktiziik

A.I.

Immateri6lis javak
Tr{rgyi eszkiiziik

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA

Nonprofit I(ft

!

606 3r8

.1 570 360

0

0

1 606 318

I 570 360

-35 9s8

Ifteg6szito mell6klet
IEsBo ploglam]

IOOOHUF

Targyidciszak

Eleizci

Abszol(rt

v6ltozis

idciszak

A.IIL

Bef-ektetett p6nziigyi eszktizti k

I

Forg6eszhiiziik

46 023

-16 207

-t

2230
37 297

226

-8 538

Ert6kpapirok

.0

P6nzeszkiiziik

6 496

Aktiv id6beli elhatirol{sok

5 307

-6 443
ts 247

657 648

-36 918

49 293

29332

15 750

0

0

0

0

0

I

0

FORR{SOK (passzfvdk)
D.I.

D.II.

Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke (-)

D.III.

Tdketartal6k

D.IV.

Eredm6nytartal6k

29 850

D.V.

Lekiitiitt tartal6k

4 546

D.VI.

Ert6kel6si tartal6k

D.VII.

M6rleg szerinti eredm6ny

E.

C6ltartal6kok

F.

Kiitelezetts6gek

F.I.

Hdtrasorolt kiitelezetts6eek

F.II.

Hosszri lej 6 ratri kdtelezetts6gek

F.III.

Rtivid lejiratri kiitelezettsd

0

0

- 8s3

30 18s

0

0

260 775

22r246

-39 529

0

0

0

185 900

r74 900

-11 000

74 875

46 346

-28 529

Passziv iddbeli elhatirolf,so k

I 347 580

I 320 8s9

-26 721

FORR{SOK (PASSZIVAK) OSSZESEN

|

|

-36 918

1

O()OHUF

6s7 648

620 730

Ttugyid6szak

E1iiz6
iclciszak

V

iitozits

Ert6kesit6s nett6 rlrbev6tele

II.

Aktivdlt

II.

Egy6b bev6telek

saj 5t telj esitm6nyek 6rt6ke

legii riford itdsok

o/o-

ban

-7.07
0

0.00

t7 lt2

-1 1.19

IV.

Anya gj

61 968

22 009

-64.48

V.

Szem6lyi j ellegii 16forditdsok

12 892

12 041

-6.60

vI.

Ert6kcsiikken6si leirf

42 692

41 6s8

-2.42

VII.

Egy6b rfforditrisok

2 951

5 210

/o.5f

A.

UzEnTT (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE

-25 886

6 303

124.35

VI[.

P6nzii gyi miiveletek bev6telei

126

170

34.92

IX,

P6nziigyi miiveletek r:iforditdsai

B.

P

ENZUG'I'I MU VELETEK EREDNIENYE

-2 747

C.

SZOKTISOS VALLALKOZAsT nREon,TENy

3 556

113.78

X.

R.endkiv ii li bev6telek

27 008

8.2s

XI.

Rendkiviili rf forditdsok

el

s

DEBRECENI LABDARUGO AI(ADf t\4N

43

2 917

6 683.72

-3

409.61

0.00

I(ieg6sz itd 1rell 6klel

Nonprofit Kft
IEsBo ploglarn]
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3.2. M6rlegt6telek megoszlisa

Immateri6lis iavak

Tirgyi eszkozok
B

efektetett p lnzugyr eszkozok

0.01

96.89
0.00

K6szletek

0.06

Kovetel6sek

1.77

Ert6kpapirok

0.00

P6nzeszkoz6k

0.00

3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszkozok zhr6 6lIomtny6L a saj6t t6ke az e\6z6 6vben 3 .I Yo-ban, a tfirgylvben 5 .0 Yo-ban
fedezte.

A k6szletek frnanszirozhslra az e1626 6vben 2,210.4 '/o-ban, a t6rgy6vten 7,831.2 %o-ban a sajSt t6ke
nyfjtott fedezetet.
A k6szletek forg6si'sebess6ge (az egy naplfiri naprajut6 firbevltelhez viszonyitva) az el6z6 6vben 10.5
nap, atargy6vben5.l nap volt.

Avev66llom6ny'6tlagos futamideje (azegynapthinaprajut6 trbevdlelhezviszonyitva) azel6z6 6vben
8.7 nap,aILrgydvbenT.l nap volt.
A saj6t t6ke az el6z6 6vhez kdpest 29,332. EFt 6rt6lJce1, 59.5 %-kal ndvekedett. A saj6t t6k6n beliil a
jegyzelltlke az el6z6 6vhez k6pest nemvSltozott.
A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft saj6t t<5ke ai6nya az cisszes forrSson beliil
az e\6z6 6vben 3 .0 oh, a t6rgy6vben 4.9 %. A gazdSlkod6 t6keer6ss6ge n6tt.
A k6telezetts6gek az e\626 6vben a sajht t6ke 529.0 o/o-ht, a tfrgydvben 281.4 %-fi tett6k ki. A
t6keszerkezet az el6z6 6vhez k6pest j avult.

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft

kotelezetts6gei az eI6z6 6vhez kepest
39 ,529 EFt 6rt6kkel, 15 .2 %-kal csokkentek. Ezen beliil a rovid lejhratl kotelezetts6 gek arilnya 28.7 %161

209

o/o-ra

csdlkent

[EsBo program]

3.4.

Likviditis

6s fizet6k6pess6g

A p6nzeszkozok 6llom6nya 6,443 EFt 6r16kkel , 99.2 oh-kal csokkent.
A rovid t6r'rl likvidit6st je1lemz6 likvidit6si gyorsr5ta (a kovetel6sek, az 6rt6kpapirok, a p6nzeszkozok
egyiittes 6rt6k6nek a rovid lejSrali kotelezetts6gekhez viszonyitott ardnya) 6rt6ke az el6z6 6vben 0.58, a
t6rgydvben 0.62 volt. A gazdSlkod6s rovid t6vf finanszirozilsa nem megfelel6en biztositott.
A rovid t6vir likviditSst befo1y6so16 eszkozok arhnya az cisszes eszkozon behil az el6z5 6vben2.6 o/o, a
t6rgy6vben 1.8 % volt.
A hossz[r t6\,u likviditilsi rhta (a forg6eszkozoknek a kotelezetts6gekhez viszonyitott arhnya) az e7626
6vben 0.18, a t6rgy6vben 0.13 volt. A hosszri t6ui likvidit6s gyengiilt.
A kinnl ev6 s e g r ealiz6l6sdv al a k6telezetts6gek 1 3 0 %-a telj esithetci.
A fordul6napon a likvid eszkozok (kovetel6sek,6rt6kpapirok, p6nzeszkozok) 13.0 %o-ban fedeztdk a
.

kotelezetts6geket.

Amennyiben az cisszes kdtelezetts6gkjzdrolag 6rbev6telb61 keriilne kiegyenlit6sre, rigy erce 1,12I napt
6rbev6tel nyfjtana fedezetet.

3.5. Jiivedelmez6s69

A

gazdSlkod6 6sszes, teljes naptSri 6vre sz6mitott bev6tele az el6z6 6vben 119,693 EFt, a thrgylvben
EFtvolt.Azosszesbev6tel azel6z6 6vhezk6pest5,294 EFt6rt6kkel,4.4Yo-kal csokkent.

1.14,399

A gazd6lkod6 teljes naptfii 6vre sz6mitott 6rbev6tele az e7626 6vben 77,505 EFt, a t6rgy6vben 72,024
EFt volt. Az 6rbev6tel az e1626 6vhez k6pest 5,481 EFt 6rt6kkel,7 .I %o-kal csokkent.
Az ad6zott eredm6ny a thr gy evben a m6rlegf6osszeg 1 B Yo-\t Ieszi 1<t.
Az adozott eredm6ny es a jegyzett t6ke arhnya (a jegyzett t6ke hozama) a I6rgy6vben 186.2 %o volt.
Az adozott eredm6ny 6s a sajdt t6ke ar6nya a t6rgy6vben 37 .3 o/o volt.
Ezer forint 6rbev6telre juto adozotl eredm6ny az el6z6 6vben -11 Ft, a t6rgy6vben 407 Ft volt.
Az osszes bev6tel minden ezer fointjhra at\rgylvben256 Ft ad6zott eredm6ny jutott.
A befektetett eszkozcjk nett6 6rt6k6nek minden ezer fointjhra a thrgyevben 19 Ft adozott eredm6ny
.

jutott.

jut6 adozott eredm6ny a t6rgy6vben 2,436 Ft volt.
A mtikod6s egy naptfiri napjSrajut6 6rbev6tel az el6z6 6vben 2I2EFI, a t6rgy6vben 197 EFt volt.
A m6r1eg szerinti eredm6ny az el6z6 6vben -853 EFt, at\rgydvben29,332 EFt volt. Az el6z6
Ezer forint szem6lyi j ellegri r6fordit6sra

6vhez

k6pest a m6rleg szerinti eredmdny 30,185 EFt 6rt6kkel novekedett.

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA
.Nonprofit I(ft

Kieg6szito rnell6klet
IEsBo ploglarr.r]

l'
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3.6. Cash-flow

flow-kimutatis

Cash

7. mell.

Ad6z6s el6tti eredm6ny (+-

3 556

Elsz6molt amorliz6ci6 (+)
J

i
5

41 6s8

Elsz6molt 6rt6kveszt6s 6s visszair6s (+-)
C6ltartal6k k6pz6s 6s felhaszndl6s kiil6nbdzete (+-)
s

"i";"

t"

tt e szk6 z6k ertetesite sin"r.

"r"a-iny-"

1rry"t".e g -

Sz6llir6i kotelezetts6g v6ltoz6sa (+-)

4 59r

Egy6b r6vid lejilrati kdtelezetts6g v6ltoz6sa (+-)
P_T.g3iv

id6beli

"elhat6rol6s

-33

v6ltoz5sa (+-)

9

444
(vev6kov. es p6nzeszkoz n61kii1) vSltozilsa (+-)

10

Fgreoe_s7k6_1ok

11

Aktiv id6beli elhat6rol6s vSltozdsa (+=)

I2
t3

Fizetett, fizetend6 osztal6k, r6szesed6s (-)

T4

Befektetett eszkozcik

15

Befektetett eszkozcik elad6sa (+)

lo

Kapott osztal6k, r6szesed6s (+)

17

R6szv6nykibocs6t6s, t6kebevon6s bevdtele (+)

18

Kptv6ny, hitelviszonyt

I9

Ifitel

20

t20

-4r 774

bes

zev1se (-)

-"gi.rt"rifii

ttll:"sgqft lyg*lg (+)
Hosszri Iejilra|ra nyfjtott kdlcscjndk

9 320

ur0

-15 247

0

-r 232

0

0

-5 700
0

6rt6lgapir kibocs5t6sSnak bev6tele

6s

6s elh. bankbet6tek torleszt6se,

I1_e-_8t?f"tj;b-9J41(1)
V6glegesen k apott p5nzeszkoz (+)

42 061

22

*9":.ry,g1rU.-""t"0+s,_1Ote_titO3s(t6kele"s"z5l1it6s)o

/1

K-O-ly:lV-q:l.i.telviszonyt:negtestesit66rt6lgapirvisszafizet6se(-)

;i

Hifgl gl kd_1c-s"6n tdrle-rrte*-:: visszafizel6se (-)

25

H9 s.s.2 lej 6ratra nyfj tott k61c s onot

26

V6g1egesen 513do1t q.6_nz9"g7ko, G)

27

Alapit6l&a1 szembeni, illetve egy6b hosszri lejfuaflkotelezetts6gek

gl"lb:lySZtl

b

ankb et6tek- G)

__q
0

0
0

-11 000
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4. M6rleshez kapcsol6d6 kieg6szft6sek
4.1. El6z6 6vek m6dosftdsa
6vekhez kapcsol6d6an a tfirgylvben ellen6rz6s, cinellen6rz6s semmifdle hib6t nem
t6rt fel, a m6rleg kor6bbi id6szakra vonatkoz6 korrekci6kat nemlatlalmaz.

A kor6bbi (Iez6rt)

4.2. dsszehasonlithat6sdg
6ssze nem hasonlithat6 adatok

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft

m6rlegdben az adatok

-

a jogszab6lyi

v6ltoz6sok miatti 6trendezdseken tirl - cisszehasonlithat6k az el6z6 iizleti 6v megfelelo adaI|val.

T6tel ritsoro16sok
vSltoz|sok miatti 6trendez6seken tul - az
egyes eszkozdk 6s kotelezetts6gek min6sit6se saj5t hat6skdrben meghozott sz6mvitelpolitikai dont6sek
miatt nem v|ltozott.

A

m6rlegben az el6z6

4.3"

izleti

6vhez k6pest

- a jogszab|lyi

A m6rleg tagoldsa

Osszevont t6telek a m6rlegben

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft a m6r1eg arab szdmmal jelzett t6telei
cisszevon6sfnak lehet6s6g6vel a tdrgy6vben nem 6lt.

4.4. M6rlegen

kivtili t6telek

Nyitott hatdrid6s, opci6s

6s swap

iigyletek

gazd6lkod6nak a mdrlegben nem 16tsz6, a m6rleg fordul6napj6ig le nem 25rt igyletek miatti fligg6,
vagy biztos fi6v6beni) k6telezetts6ge nincs.

A

Nem lftszrf jiiv6beni fizet6si kiitelezetts6gek
Olyan, a m6rlegben meg nem jelen6 p6n gyi kotelezetts6g, amely a p5nzngyr helyzet 6rtdkel6se
szempontj 5b61 j elent6 s 6ggel bir, a fordul6nap on nem volt.

I(ie96szito mell6klet
IEsBo ptoglam]

4.5. Befektetett eszkiiziik
Bruttt6 6rt6k alakulfsa

Az immateri6lis javak, tfirgyi eszkozok brutt6 6rt6k6nek alakulSs5t mutatja be m6rlegt6telenk6nt

az

al5bbi thblilzat:

Brutt6 6rt6k alakulisa

Vagyoni 6rt6Ki jogok
Szellemi temdkek

Ingatlanok 6s kapcsol6d6
-v""q"gy-o""1i"grt-e"Ki-

r

j_ogok

Mriszaki berendez6sek, g6pek,

487 692
5 700

..i.flnii"vskEgy6b berendez6sek,

166 600

Ilalmozott 6rt6kcsiikken6s alakulisa
Az immateri6lis javak, thrgyr 6szkoz6k halmozott 6rt6kcscjkken6s6nek alakul6s6t mutatja
m6rl e gt 6t ele nk6nt az alflbbi thblilzal:

alakulfsa
Halmozott 6rt6kcsiikken6s
lw.a:i!
*

Vagyoni 6rt6Ki jogok
Szellemi term6kek

Ingatlanok

6s

jogok

Miiszaki berendez6sek, g6pek,
Egy6b berendez6sek,
felszerel6sek. i drmrivek

L7 8s2

34 237
413
54 982

be

Ter"v szerinti 6rt6kcsiikken6s

A t5rgy6vi terv szerinti

alakul{sa

6rt6kcsokken6si 1eir6s megoszl6s6t mutatja be m6rlegt6telenk6nt

thbl5;zat:

az

al1bbi

terv szerinti 6rt6kcsiikken6s

Vagyoni 6rt6Ki jogok

0

Szellemi termdkek

Ingatlanok 6s kapcsol6d6
-v""?"C"y-o"n

j"Ctt"f"kii

t7 852

j-o"e-o"h"_

Mriszaki berendez6sek, g6pek,
.i-4*y"y-"-k
Egy6b berendez6sek,

413

Terven feliili 6rt6kcsiikken6s

A

targy6vben terven

feliili

6rt6kcsokken6si leir6s e1sz6mor6s6ra vagy annak visszairdsara nem kenilt

sor.

Ert6kcsiikken6si lefrfs ut6lagos m6dositfsa
A terv szerint elsziimolSsra keriil6 6rt6kcsokken6s megvSlto il.atilsira atfugyid6szakban nem kertilt sor.

4.6. Fo196eszkiiziik
Kiivetel6sek alakulSsa

A

kovetel6sek 6s

tilblSzaI:

a kapcsol6d6 6rt6kveszt6sek alakulSs5t mutada be m6rlegt6telenk6nt az al1bbi
Kiivetel6sek 6rt6kel6se

Krivetel6sek 6rusz6llit6sb6t 6s
979lc4lle!?e_b6l(y,-"''v-9t")
Kcivetel6sek kapcsolt
..

v6lla1koz6sokkal szemben
Kcivetel6sek egy6b r6szesed6si

viszonyban 16v6 v611alkoz6ssal
szemben

Egy6b kcivetel6sek

[EsBo program]
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Kiivetel6sek kapcsolt vr{llalkozr{sokban
A fordul6napon a kapcsoltvilllalkozilsokkal szembeni kcjveteldsek megoszl6sa az al6bbi:
K-iivetel6sek kapcsolt vdllalkozfsokkal szemben

Egy6b kapcsolt v6llalkoz6sokkal szemben

4.7. Aktiv id6beli elhatfroldsok
Bev6telek aktiv id6beli elhatfroklsai
A bev6telek aktiv id6beli elhatarol5sanakjelent6sebb osszegei, 6s azok id6beli alakulSsa az al6bbi:
Visszahatf rolt bev6telek alakul6sa

2015.6vet 6rint6 b6rleti dii

TAO t6mogat6s

5 384

20 15.6vi kolts6gekre

15 053

4.8. Saj6t tdke
Sajrflt t6ke v{ltoz:isa

A sajSt t6ke elemeinektr{rgy6vi v|hozhsai, valamint avhltozhsokokai az alSbbiak:
Sai6t t6ke alakulisa

Jegyzetlt6ke
Jegyzett, de be nem fizetett tcike

T6ketartal6k
Eredm6nytartal6k

- 853

Ert6kel6si Iartallk
M6rleg szerinti eredm6ny

J egy

30 185

zett t6ke alakulis a

A jegyzett t6ke a t6rgyid6szakban nem villtozott.

[EsBo program]

Lektitiitt tartal6k j o gcimei
A lekdtott tartal6k jogcimei - ktilon jelolve a t6ketartal6kb6l illet6leg az

ercdmenylartal6kb6l lekotott

osszegeket, valamint a vesztes6g fedezet6re kapott p6tbefizet6seket - az al6bbiak:

Lekiitiitt tartal6k

frzet6sb6l

P6tbefizet6s

T6kemegfelel6s

A

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit

Kft

fordul6napi saj5t t6k6je

a

jogszab|Iyokban el6irt t6kek6vetelm6nyeknek mindenben eleget lesz, a v6llalkoz5s folylaLhsdhoz
megfelel6 fedezetet bidosit.

4.9. C6ltartal6kok
C6ltartal6kok - vdrhat6 kiitelezetts6gekre
A m6rlegben vhrhat6 kcitelezetts6gelre k6pzett c6ltartal6k sem az e1626 6vben, sem a t6rgy6vben nem
szerepel, a koriilm6nyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pz6s1I"nem indokolt6k.

C6ltartal6kok kapcsolt vrillalkozfsokkal szembeni kiitelezetts6gre

A

m6rlegben kapcsolt v5llalkoz6sokkal szembeni kotelezettsdgekre klpzett c6ltartal6k sem az el6z6
6vben, sem a t6rgydvben nem szerepel, a koriilm6nyek ilyen c6ltartal6k k6pz6s6t nem indokolt6k.

C6ltartal6kok - j iiv6beni kiilts6gekre
A mdrlegben j6v6beni koltsdgekre klpzett c6ltartal6k sem az el6z6 6vben, sem a t6rgy6vben nem
szerepel, a koriilmdnyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pz6s6t nem indokoltSk.
4.

10. Kiitelezetts6gek

Tart6s kiitelezetts 6gek kapcsolt vrillalkozf ssal szemben
A fordul6napon a kapcsoh,v|llalkozilsokkal szembeni tart6s kotelezetts6gek megoszlSsa az aI6bbi:
Tart6s kiite

DVSC Futball Szewezl Zrt-vel szemben

[EsBo program]

4.11. Passziv id6beli elhatfrolSsok

Elhatirolt bev6telek
Abev6telekpassziv elhatarolSs6nakjelent6sebb osszegei, 6s azokid6beli alakul6sa azal6bbi:

Elhatirolt bev6telek alakuldsa

B6rleti dij

6s k9zii-z2gt1dij b9v6tg]

TAO tdmosat6s bev6tele

Visszahatf rolt kiilts6gek, rdfordit{sok
A passziv idcibeli elhat6rol6sk6nt kimutatott kolts6gek, r5fordit5sok egyes t6telei nem jelent6sek.

Halasztott bev6telek
A passziv id6beli elhatarol6skdnt kimutatott halasztott bev6telek jelent6sebb

cisszegei, 6s azok id6beli

alakul6sa azal6bbi:.

Halasztott bev6telek alakulisa

1 319 559

B eruhdzfls, fej leszt6si t6mo gat6s

13

5. Eredm6nykimutatishoz kapcsol6d6 kies6szit6sek
5.1. El6z6 6vek m6dositisa
onel1en6rz6s semmif6le hib5t nem
tdrt fel, az eredm6nykimutatds kor6bbi id6szakra vonatkoz6 korrekci6kat nemlartalmaz.

A kordbbi (lezhrt) 6vekhez kapcsol6d6an a thrgydvben ellen6rz6s,
5.2. 6ssze nem hasonlfthat6 adatok

A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft eredm6nykimutat6shban az adatok - a
jogszabillyi v6ltozSsok miatti Strendezdseken tril - osszehasonlithat6k az el6z6 iizleti 6v megfe1el6
adatdval.

5.3. Bev6telek
Bev6telek alakulfsa

A

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit

alakulSs6t mutatja be az alilbbit6bl6zat:

Kft

bev6teleinek megoszlilsht, 6s azok

Bev6telek alakuldsa

Aktiv6lt

saj et telj

6s

esitm6ny6rt6k
1a a
I J.J

Egy6b bev6telek

0.1

Pdnziigyi mriveletek bev6telei

23.6

Export r{rbev6tel bemutatf

A

sa

DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit

Kft a

beszdmol5si id6szakban

export6rt6kesit6st nem teljesitett.

V6gleges jelleggel

kapott trimogatdsok

A t6mogat6si program keret6ben v6gleges jelleggel kapott, foly6sitott, elsz5molt vissza nem t6ritendcj
t6mogat6sok f5bb jellemz6it - kiilcjn bemutatva a felhasznSlSst jogcimenk6nt 6s 6vente - mulatjabe az
alilbbii'abl6zat.

tisok

TAO t6mogat6s

Visszat6ritend6 kapott t6mogat6sok

A DEBRECENI

LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit

Kft

t6mogat6si program keretdben a

beszSmol6si id6szakban visszatdritend6 (kotelezettsdgk6nt kimutatott) thmogatbst tevdkenysdge
fenntart6s6ra, fejleszt6s6re sem onkorm6nyzati, sem kozponti, sem nenvetkdzi forrSsb6l, sem m5s
gazd6lkod6t6l nem kapott, illetve nem sz6molt el.

Rendkiviili bev6telek
besz6molSsi id6szakban elszSmolt rendkiviili bev6telek jogcimenk6nti r6szleIez6s6t mutatja be az
al5bbi t6bl6zat:

A

qTeo

Beruh6z5si c61ra kapott t6mogat6s 6cs. ar6nyos r6sze

27 008
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5.4.

Rfforditfsok

R{forditisok alakuldsa
A DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft

rSfordit6sainak megosz15s6t, 6s azok

alakul6s6t mutatja be az alilbbithbl6zat:

Rifordit6sok alakuldsa

6s

22 009

26.2

Szem6lyi j ellegri r6fordit6sok

t2 041

t4.4

Ert6kcs<ikken6si leir6s

41 6s8

49.1

5 210

o.z

2 9r7

3.5

0

0.0

Anyagj_ell egri r6fordit6s

ok

Egy6b r6fordit6sok
P

5nzugy

i mrivel etek r6fordit6sai

Rendkiviili r6fordit6sok

Kiilts6gek kiilts 6gnemenk6nt
A kdltsdgek k6lts6gnemenk6nti megoszl6sSt mutatja be az alSbbithblSzat:

Kd

ek

kiil

ti

m

Anyaglel I egii r6fordit5sok

s2.7

29.r

Szem6lyi j ellegri r6fordit6sok

I 1.0

15.9

Ert6kcscikken6si leir6s

JO.J

55.0
100.0

Rendkiviili rf forditdsok
A besz6mol6si id6szakban rendkiviili r6fordit6s elsz6mo16s5ra nem keriilt sor.

5.5. Ad6fizet6si kiitelezetts6g
Trfrsasdgi ad6 meg6llapit{sa
A t6rsasfgi ad6 meg6llapithshra
kertilt sor.

a vonatkoz6 jogszab|lynak

megfelellen, az 6ltalSnos szab6lyok szerint

Ad6alap mr6dosit6 t6telek
Atflrgydvi t6rsasSgi ad6 alapj6tm6dosit6 tdteleket mutatj6kbe az al(bbi adatok:
Ad6z6s el6tti eredm6nvt csiikkent6 t6telek

Athozott vesztes6sb6l az ad66vben felhaszn6lt osszes
Tao. tv. szerinti t6rgy6vi 6rt6kcsokken6s

Ad6zhs el6tti eredm6nvt niivel6 t6telek

Szvt. szerint elsz6molt I6rgy6vr 6rt6kcsokken6s

Birs6gok, m6s Art. szerinti jogkovetkezm6nyek (onel1en6rz6s kiv6tel6vel)

5.6. Eredm6ny
Diint6s az eredm6ny felhaszn6lSsir6l
A j6v6hagy6sra jogosult testtilet Sltal-elfogadotthatfirozat mindenben megegyezik az ad6zolt eredm6ny
felhaszn5lSsra vonatkoz6 j avaslattal.

Az adflzott eredm6ny felhaszndl6sa

Az ana jogosult szerv dont6se alapj6n az eredmlnytartal6kb6l 6s a tirgylvi

ad6zott eredm6nyb6l
osztal6k nem kertil kifizetdsre, igy athrgylvt ad6zolt eredm6ny az eredm6nytartaldkba kertil.

6. T6i6koztat6 adatok
6.1.

86r-

6s

l6tsz6madatok

L6tszdmadatok

A

foglalkoztatott, munkav5llal6k 6tlagos statisztikai 6llom6nyi l6tsz6mtnak 6llom6nycsoportonkenti

bontdsa nem relev6ns. az osszesltattllIszfimadatok alakulSs5t mutatia be az alSbbi6blazat:

Atlagos statisztikai 611om6nyi l6tsz6m (f6)

B6radatok
A foglalkoztatott munkav61lal6k b6rkolts6g6nek 6llom5nycsoportonkdnti bont6sa nem 6rtelmezhet6,
tov6bbi drdemi inform5ci6t nem nyfjt. Az osszesitett b6rkdlts6g alakul6s6t mutatja be al5bbi t6bl6zat:
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Szcnelyi jellegf egy6b kifizet6sek
A tirgyfuben munkav5llal6knak egy6b szemdlyi j ellegri kifrzet6s nem t6rt6nt.

6.2. Kiirnyezetv6delem
Vesz6lyes hullad6kok, kOrnyezetre kfros anyagok
tev6kenys6g jelleg6b6l ad6d6an a DEBRECENI LABDARUGO AKADEMIA Nonprofit Kft nem
termel, 6s nem t5rol veszdlyes hullad6kot, a tev6kenys6g sorSn keletkezl, kornyezetre k6ros anyagok

A

eleny6sz6k.

Kiirnyezetv6delmi kiilts 6 gek
Kozvetleniil kornyezetvddelemmel kapcsolatosan sem az el6z6 iizleti 6vben, sem a t5rgy6vben kolts6g
nem keriilt elsz5mol5sra.

Kiirnyezetv6delmi c6ltartal6kok
A k6rnyezetv6delmi kdtelezetts6gek, a kornyezet v6delmdt szo1g6l6 jov6beni
az eI5z6 iizleti 6vben, sem a t6rgy6vben c6ltarta16k-k6pz6s nem tortdnt.
6.3. A megbizhat6 6s val6s iisszk6phez sziiks6ges

A

sz6mviteli torv6ny el6ir6sainak alkalmazSsa,

a

k61ts6gek fedezet6re sem

tovibbi adatok

sz|mvlteli alapelvek 6rv6nyesit6se elegend6

a

megbizhaL6 6s val6s dsszk6pnek a m6rlegben, eredm6nykimutatSsban tort6n6 bemutat6s6hoz.

[EsBo program]

