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L
helvzete

A

Debreceni Labdqr0s6 Akad6mia Nonprofit

Kft. a

Debrecen Megyei Jogu V6ros

Onkorm6nyz atdval nlegkdtott kozszolgilltat6si szerz6d6s alapj;n
kozfeladatk ent l6tja el az
eg6szs6ges 6letm6d spgit6s6t c6lz6 szolg6ltat6sokat, kulturdlis
szolgiltatilst, valamint sport 6s
ififsrigi iigyeket.

A Debreceni Labdar(s6 Akad6mia Nonprofit Kft.

sz1tv6l6 t6rsas6gb6l, kiv616s ritj6n tort6n6

sz6tv6l6ssal l6trehozt{k 2013. augusztus h6 31. napjan a DLA Ut6np6tl6s
Nevel6 Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gri ll6rsasrigot.

A DLA Nonprofit Kftl

gazdas 6gitdrsashg jogilllilshttekintve kcizhasznri fokozatu
szervezet.

A fentieken tulmen6e4, atltsasdgegytittmrikodik

a testnevel6ssel 6s

sporttal foglalko zo 6llami,

<inkorm6nyzati szerveftkel, t6rsadalmi 6s egy6b szervezetekkel, krilonosen
a nevel6si-oktat6si
int6zm6nyekkel. A trilajdon6ban 6116 l6tesitm6ny iehet6s6gei szerint,
ell6t tov6bb6 minden
olyan feladatot, amelypt a l6tesit6 okirata lehet6v6 tesz 6s az onkorm
1nyzatk;zfelad,atainak
a

telj esit6s6t szolgillj a.

A

tiirsas6g kiizhasznq tev6kenys6gei koz6 lrrrtozlk a nevel6s 6s oktat6s,
k6pess6gfejleszt6s,
ismeretterjeszt6s, kultir6lis tev6kenys6g. A t6rsas6g c6gjegyz6kb
e bejegyzend6 1,zletszerti
gazdashgi tev6kenys6gei n6menklattra szerinti besorol6s n6lktil:
Egy6b sporttev6kenys6g,

reklSmiigynoki tev6kdnys6g, sport, szabadid6s kfipzls, sportl6tesitm6ny
mrikodtet6se, sai6t
tulaj donir,

b

6relt ingatl hn b 6rbead6s a, tizemeltet6s e.

A t6rsas6g sz6khelye:

4032Dehrecen, Nagyerdei park 12.

Ad6sz6m:

11931933-2-09

C6gbir6s69:

Haj dir-Bihar Megyei C6gbir6sdg

C6glegyz6ksz6m:

09-09-0697s
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A tulaj dono sok a fordtul6nap on krzftr 6lag belfo ldi illeto

A

gazdasdgr tdrsasdg nonprofit

s6

gri szem6lyek.

korl6tolt feleloss6gri t6rsas6gi form6ban mrikodik. .fog6ll6sdt

tekintve kozhaszni. Jplenleg a torzsbet6tek nem egyenlo ardnyban oszlanak meg a 3 tulajdonos

kozott. Tulajdonosai4k koz6 tartozik a DVSC Futball Szerevezo Zrt, a Debreceni Egyetem,
valamint Debrecen Mggyei Jogir V6ros lnkormfunyzata.

Tflajdonosi szerkezet megoszldsa }OLS (%l

DMJV 33,33 %

DYSC 5O,67

n

o/o

-.)-

DMJV

r

DVSC

Futball Szervezd

Z:rt.

Debreceni Egyetem

1. Taggyiil6s:

A

trirsas6g legfobb szerve,

a

torzsbet6tesek rjsszessege, mely

a

tfirsasdgi szerz6d6sben

me ghatdr ozott kdrd6 spkben j o go sult ddnteni.

2. Feliigyel6 Bizottsdg:

Az igyvezet6s elleriorzS

szerve.

A

a gazdashgi

feliigyelS bizotts6g koteles megvizsgrilm

t6rsasfg legf6bb szerve iil6sdnek napirendj6n szereplo valamerrnyi l6nyeges iizletpolitikai
jelentdst, valamint r4inden olyan el6terjesztdst, amely

a taggyiJes krzfu6lagos

hat6skcirdbe

lartozo iigyre vonatkozik. A sziimviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6r6l 6s az ad6zatr eredm6ny

Debreceni Labdanig6 Akad6mia Ut6np6tl6s
Nevelo Nonprofit Kft.

Uzleti jelent6s
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felhaszn6l6sdr6l

a

kbzgyril6s csak

a feliigyel6

bizottshg ir6sbeli jelent6s6nek birtok6ban

hatdrozhat.
Felrigyel6 Bizotts6g tagtrai: Szendrei Attita

Az fehigyel6 bizotts[gi

feltigyel6 bizottsdg eln<jke

Ddkdn Tamds

felrigyel 6 bizotts 69 tag a

Jenei Imre

feliigyel6 bizottsdg taga

tagok megbizatilsa egys6gesen 2021. janutu

h6 10. napjdig tart6

hattr ozolt idltartamr d sz6l.

A tan6csad6 testtilet t{gJai olyan, gazdasilgi 6s egy6b szakmai ismeretekkel
rendelke 26, atagok
szewezet'rj6l ismer6 szem6lyek, akik tapasztalataikkal, v6lem6nytikkel hatekonyan
segitik a
t6rsas6g munk6jrit' A tan6csad6 testiilet 6 fttb61 rill6 testtilet.
A f6Lan6csad6 olyan tan6csad6
testtileti tag, aki a nonprofit szewezetr szab6lyokat 6s a tagok szervezetet
ismeri. 6s
tapasztarataival, v6lerl,r6ny6vel hat6konyan segitheti at6rsas6gmunkl6j6t.

Belsd ellendrzds

A

A

tarsas6g

konywizsg6l6ja: Balogh Istv6nn6

konyr'wizsg616

a

Fehigyel6 BizottsSg mellett ellen6rzi

konywizsg6l6 a t5rsaSSgkdzgyiil6se
sz6 16 j elent6s eket 6s nf eg6ll apit6s

e16

a

r6rsas6g rigyvezet6s6t. A

terjeszti a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6kr61

ainak, vizsgillatatnak eredm6ny6t.

A ktinyr'vizsg6l6 meg$ izatdsa 2077 .jirlius h6

3

1

. napjhig tart6 hathrozott idfitartamra sz6I.

A t6rsas6g igyvezel6j{: Herczeg Andr6s

A t6rsasSgn6l egy iigyyezet6 mrikodik.
Az igyvezet6 megbizdthsa

2007 . m6jus 29. napjht6l tart6 hardrozatlan rd6rarramra
szol.

A t6rsas6g alkalmazottpi felett a munk6ltat6i jogokat az igyvezet6 gyakorolja.
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A

t6rsas6g

december

izleti

61ze

a

c6gbfr6s6gi bejegyzls6nek napjdval kezd6dik 6s ugyanezen 6v

3L napl|vdl v6gz6dik. A

tov6bbiakb an az

izleti

6v minden 6v janu6r

h6

L

napj1val

kezd6dik 6s decembel h6 31. napjhvalvlgzldik.
Koteles I6tgy6v m6jus 3l-ig az el6z6 gazdas6gi 6v m6r1eg6t 6s vagyonkimutatds6t a kozgyril6s
el6 terieszteni. A t6rsas6g gazdillkodilsa sorrln el6rt eredm enylt nem osztja fel, azt a t6rsasiigi
szerzSdls

4. ponrjhbin meghalfirozott

k<izhaszn(r tev6kenys6gre

forditja, illetve

a

r6rsas6g

vagyon6t gyarapitja.

A

t5rsas6g ktiteles az 6ves besz6mol6 j6v6hagyhs6val egyidejrileg, kozhasznts1gi mell6kletet

k6sziteni a Civil torv6lry alapjdn.

ilr.
Aziizleti 6vben atilrdpsdgkozhasznu tev6kenys6g6n feliil izletszeri gazdasdgitev6kenys6get
is folytatott'lJzleti te{'6kenys6g6nek legftlbb bev6telei, azizlelszeri gazd,ashgi tev6kenys6gei

koziil, a legnagyobb hdnyadot a szolgilltat6sok bev6tele k6pviselte, azon beltil

az

edz6komplexum b6rlQti dijabSl, illetve az edzlkomplexum tovAbbsz6mllzottkozizemi dij6b6l
szdrmaz6 bev6tel adtai

Bev6telek alakulfsa dz izleti 6vben

Az 6sszbev6teli forr6sok 62,96 Yo-6t teszi ki

6vben

a

belfoldi 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele, mely 2015

72 024 eFt volt, mely 71494 eFt

szolg6ltat6sok bev6teleib61,

alaptev6kenyseg 6rt6$esit6si 5rbev6tel6b6l tev6dik rjssze.

530 eFt bev6tel, 4 Magyar Labdar0g6

Az

6s 530 eFt

alaptev6kenys6gb6l sz6rmaz6

Szovets6gt6l kapott tornarendezesefi jhr6

sportszolg6ltat6si dijat lartalmazza.
6rbev6tel6nek 99,26

/i-6t

teszi

A 71 494 eFt szolgilllatdsok bev6tele a belfoldi 6rt6kesit6s
ki. A szolgdltat6sok bev6tel6b6I 85,32 %o-ot azaz 6l MFt-ot az

edz6komplexum b6rbgad6s6boI szhrmaz6 bev6te1, mig a fennmarad6 I4,68o/o-ot, azaz

I0

494

EFt-ot a k6zizemi dijak tov6bbsz6ml6zhs6b6l szhrmaz6 bev6tel adja, mely a Debreceni
Labdarug6 Akad6mia pt6np6tl6s Nevel6 Nonprofit Kft 6s a Debreceni campus Nonprofit
Kft.

fel6 kenilt

krszhmlilhdsra. E16bbi

Kft.

fe16

az

edz6komplexum b6rl6s6b6l sz6rmaz6

rezsikolts6gek, mig u,t6bbi c6g eset6ben a brif6 b6r16s6b6l sz6rmaz6 k'zitzemi kolts6sek
kertilnek fitszim|'azhsrA, szerz6d6s szerint.
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A

bev6telek 13,28 Y,o-6t egylb bev6telek adjdk, melyek osszege

bev6telek 99,05

0/o-61,

15 I97

eFt.

Az

egy6b

azaz 15 053 eFt-ot, avisszafrzet6si k<jtelezetts6g n6llail kapott I6tv6ny

csapatsport t6mogat6! teszik ki.

A 2Ol4l2O15

-

evadra 21 860 EFt j6v6hagyott t6mogat6sb6l a

2015. 6vben kolts6gekkel elient6telezett thmogatis kenilt kimutat6sra 2015.6vibesz6mol6ban.
Azonban sportszerve{ettink 207512016 lvadra is kapott t6mogat6st azonban
ez a k6vetkez6
,
lj"zlett 6vben kertil beV6telk6nt kimutat6sra.

Jit6kos piac

A DebreceniLabdarvg6 Akad6mia Nonprofit Kft.

c61ja, hogy olyan tehets6ges saj6t nevel6sii

j6t6kosokat neveljen, akikre a k6s6bbiekben, mint profi j6t6kosra
a DVSC NB I-es csapata
szfimilanitud.
ALabdar0g6 Akadeqli6n eur6pai szinvonahi utSnp6tl6skepzes folyik. Nagy figyelmet
fordit a
szakmai st6b a saj6t nevel6sti j6t6kosok ir6ny6ba. A Labdarug6 Akad6mi6n
futsal k6pz6s is
folyik, tobb korosztillyban. Tov6bb6 a ravalyr 6vhez hasonl6an egy tJrT 6s egy U15-os
le6nycsapat is verseny'sz a DVSC szineiben.
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Rfforditrisok

A

Debreceni Labdaiug6 Akad6mia Nonprofit

Kft.

r6fordit6sainak megosz76s6t, 6s azok

alakul6s6t mutatja be Vz alilbbrthbl/zat:

Riforditfsok alakuldsa

,

eFt

Anyagjellegri
riifordit6sok
Szem6lyi jellegri
r6fordit6sok
Ert6kcsokken6si
leir6s

Egy6b r6fordit6sok
P6nziigyi mriveletek
rdfordit6sai

r6fbrdit6sok megoszl5s6ban

eFt

"

61 968

5r,47

22 009

ir,6,25

t2 892

r0,69

1,2

041

't4
^'r'" 75

42 692

?\ 4)

41 658

49,69

2 951

)45

5 210

6.21

+J

0,04

2 917

14R
''
-)

0

000
"t""

0

0,00

ta

Rendkiviili
r6fordit6sok

A

6s megoszldsa

a

legnagyobb arhn5| 2074. 6vben

az

,,Anyagjellegri

rSfordit6sok" k6pezik) ezenbeliil pedig az ,,rg6nybevett szolg6ltat6sok" 6rt6ke.

Az

,,Ert6kcsokken6si 1eir6s" arhnya szint6n jelent6s m6rt6kri, 35,42yo melSmek

oka

a

Labdartg6 Akad6mia Edz6komplexum6ra elsz6molt 6rt6kcsokken6s nagysLga. A l6tesitm6ny
2014. januhr 1-j6n kqi.ilt iizembe helyez6sre. Az rngatlan brutt6 6rt6ke megkozeliti a 1,5 Mrcl
forintot.

2015. 6vben m6r aT ,,Erl6kcsokken6si 1eir6s" arhnya k6pviselte

a

legnagyobb r6szt

a

r6fordit6sok kozott. Klozel az 6ves r6fordit6sok fel6t adla az amortrzhci6, mel5mek oka az eIbz6
6vhez hasonl6an az 'gdzlkomplexumra valamint

az edz6g6pekre, p6lyakarbantart6

g6pekre

elsz6molt 6rt6kcsokken6s. E1626 6vhez k6pest azonban az ertekcsokken6s 6rt6ke 1 034 eFt-ta1
csokkent.

T6rgy6vben az ,,AnyVgjellegri r6fordit6sok" arhnya

a ftfordirdsokon beltil az eI6z6 evthez

k6pest csdkkent, melynek oka, hogy az ul6npotl6s csapatok 2014-ben 6tkertiltek a Debreceni

-7Labdarug6 Akad6mi4 Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprofit Kft.-hez, tovhbbh aLabdarug6 Akad6mia

teriilet6n 16v6 flives illetve mtifiives p6ly6kkarbantart6s6t a l6tesitm6nyt b6r16 Kft. vette 6t, az
6r

zlsi

6s takarit6s

i

szgl g6ltat6s s al e gyiitt.

A,,Szem6lyi jellegri rhforditdsok" e1526 6vhezk6pest nemvflltoztak jelent6sen.

Az

,,Egy6b r6forditEsok" 6rt6ke 2 951 eFt-r6l 5 210 eFt-ra n6vekedett b6zisid6szakr6l
t6rgyid6szaT<ra. Ezert, emelil<ed6st a 2015. 6vben fizetendl vizklszlet
i6ru16k fizet6si

kotelezetts6g eredm6dy ezte.

IV.
1.

P6nziievi elemz6sek

Eszkiiziik 6sszet6tele

Eszkdz<ik osszet6tel64ek alakul6sa

1 606 3rB

29 Bl9

1.

1 B efekte

tetf eszkdViik

ii

s

szet6tel6nek 6rt6kel6s e

A befektetett eszk6zok6n beltil a Tfirgyi eszkdzrik 6rt6ke 2014-ben | 606 31g eFt, mig 2015ben 1 570 360 eFt. A t6rgy eszkozdk el6z6 6vhez k6pest 2,24 Yo-kal, azaz 35 958 eFt-tal
csdkkentek, mel5mek Qka, hogy athrgyi eszk6z6kre 41 658 eFt terv szerinti 6rt6kcsokken6s lett
elsz6molva valamint blutt6 5 700 eFt 6rt6kben egy flinyir6g6p keriilt beszerz6sre at6rgy6vben.

Immateri6lis javak

a tavalyi 6vhez hasonl6an ism6t nem szerepelnek a k6nyvekben. A

t6rsas6gnak ebben az {vben sgm voltak befektetett p6nzigyi eszk<jzei.

-81.2 Fo196eszkiizQk iisszet6tel6nek 6rt6kel6se

A

forg6eszkozok az el6z6 6vhez k6pest 16 204 eFt-tal azaz 35,2I %-kal csokkentek. A

cs<ikken6s oka,

hlgy a k6szletek 6rt6ke | 226

eFt-tal csokkentek.

Tov6bb6 a kovetef6sek 6rt6ke is 8 538 eFt-tal csokkentek. A kovetel6seken beliil a kapcsolt

v|llalkozhssal szgmben fenn6ll6 kovetel6siink 4 357 eFt-tal cscikkent, melyet kapcsolt
v6llalkoz6ssal szbmben fenn51l6 sz6mlak6vetel6sben bekdvetkez ett 4 521 eFt 6rt6kri
csrjkken6s, 6s a 2p15. 6vr 764 eFt 6rt6kii 2015.6vi adott k<jlcson kamatSnak elsz6mol6sa
eredm6nyezte. Ut6bbi novelte a kapcsolt villlalkozhs fe16 fenn6116 kovetel6siink nagys6g6t.

A

kapcsolt v6,llalftoz6ssal szemben fenn6ll6 kovetel6srink

a

sz6ml6zott kovetel6siinkon

hilmen6en 10 500 eFt 6rt6lai rovid lej6ratra kcilcsonadott p6nzes zkoz illetve annak kamata,
mely i6tgy6vben 64 057 forint volt. Vev6kovetel6stink el6z6 6vhez k6pest nem v6ltozott
f

jelent6sen, csup6n 444 eFt-tal cscikkent. Egy6b kovetel6siink t6rgy6vb en
3 137 eFt-tal
kevesebb volt, qlint 2014-ben. El6z6 6vben 3 789 ept AFA kovetel6siink volt az
ad6hat6s6ggal szelnben , igy legnagyobb m6rt6kben ez okozta a v6rtoz6st.

P5nzeszkoz6llomdpyunk e7626 dvhez k6pest 6 443 eFt-tal csokkent.

1.2.1. Kiivetel6sek
Ktivetel6sek megoszl:isa

Kcivetel6sek 6rusz61lit6sb61 6s szol s6ltat6sb6l
Kovetel6sek kapcsolt v611a1koz6ssal szemben

31 510

21 r53

Egy6b kcjvetel6sek

A vev6 kovetel6s

a brizisid6szal<hoz

viszonyitva csokkent. T6rgy6vben 1 393 eFt nyilv6ntartott

belfoldi vev6kovetel6ge van avilllalkozdsnak. 2015-ben27 153 eFt kovetel6s 6ll fenn kapcsolt
villalkozhssal szembejn, mely el6z6 evr 6rl6lchez, k6pest 4 357 Eft-tal kevesebb. A.z egy6b
kovetel6s cs<ikken6st rputat, melynek ok6t az el6z6ekben rcszletezttjk.

9

1.2.2. Pdnzeszkbz6h
P

5nzeszkozok v6lto

A

z 6s

a

pdnzeszkozvilltozfls

tervezettll.

-6

ldig el6f6

443 eFt.

6vben

A

csokkentis oka, hogy a bev6teli forr6s elmaradt

a lttvfuny-csapatsport

a

t6mogat6s m6r december h6napban

p'nzigyileg tealiz|l6flott, irgy t6rgy6vben a jogszabillyi viltozdsok miatt a

t1mosattLs csak a

m6rleg fordul6napot kovet6en folyt be a spofiszervezetiink barlkszhmlhihra.
1.3.

Aktfv id6beli elhatirolds

Aktiv id6beli elhat6rol6s mesoszl6sa

Bev6telek elhat6rol6sd tSrgy6vben 20 437 eFt, mivel athrsasdgiad6 t6mogat 6s
2016.janu6rban
folyt be, melyet 2015.6vben teljesiilt kolts6gsz6ml6kkal tudjuk ellent6telezni.

Kolts6gek, r6fordft6sqk aktiv id6beli elhat6rol6sak6nt 117 eFt kenilt kimutatilsra,
mely
Debreceni Labdar6g6 Akad6mia edz6komplexum biztosit6si dij6nak ardnyos r6sz6t

a

Qanu6r,

febru6r h6) 2016.6vb{n szdmolja el sportszervezetiink kolts6gk6nt.

-102. Forrfsok iisszet6tele
Forr6sok osszet6tele

IVTEGNEVEZES

;

'l "

'.::

EI6z66r.(eFt)

Trlrgydv- (eFt)

V6ltozrds
. o/
/o

eFt

D. Saj6t tcike

49 293

78 625

29 332

0

0

0

0

260 775

221 246

-39 529

-15 16

1qR

E. C6ltartaldkok
F. Kcilelezetts6gek

G. Passziv id6beli elhat6rol6sok

r 347 580

1

320 859

-26 721

Forr6sok dsszesen

tr 5,57 649

r

624

B0

-36 918

2.1 Sajft t6ke

A

sajrit tcjke

a

villlalkozhs szabadon felhaszn6lhat6 saj6t fom6sa.

tittgyid6szakban nem vdltozott.

Ellzo

A

jegyz:ett tcjke a

id,lszalchoz viszonyitva a fordul6napi saj6t

t6k.29

332

eFt-taln6tt, mely av6llalkoz6s t6rgy6vi m6rlegszerinti eredm6ny6biil
ad6dik.
A kotelezetts6gek 39 529 eFt-tal csokkentek, mely a hosszir lejfnatakotelezetts6gek

1 1 000 eFt
osszegi 6s a rovid lejhtaLu kotelezetts6gek 28 529 eFt6ft6kri
csokken6sebdl tevcjdik osr;ze.
A hosszri lejirattt kotelezetts6gek 6rt6ke a DVSIJ Futball szewez6 zrt.i.6l
kapott kolcson
vi s szafrz et6s e mi att v d.lto zott n e gativ ir tnyb a.

2.2 Kdtelezetts6gek

Rovid lejttrati kotelezetts6gek osszet6tele

MEGNEVEZES
Kotelezetts egek fruszitllit6sb6l 6s
szol giltatdsb 6l (sz 6l I it6k)

Rovid lej6ratri kotelezetts6gek kapcsolt
v 611 alko z 6ss al s z emb en
Egy6b rovid lej6ratu kotelezetts6sek

Elflztt 6v (eFt)

i

Tdrrgy 6r'
(reFt)

V:iltozris (eFt)

165

5 756

4 59r

7t 420

3s 820

-35 600

2 290

4 770

2 480
-.28 529

A

v6llalkoz6s rovid lejtratu kotelezetts ege a bdiris id6s zal<hoz
viszonyitva 2g 52g eFt-tal
csokkent' A sz611it6k 6rt6ke 4 591 eFt-tal emelkecLett a 2014.
6v1hezk6pest. A rovid lejfuati
kotelezetts6gek kapcsolt v6llalkozhssal szemben 3i;
600 eFt-tal csokkent, melynek oka, hogy
31 500 eFt kolcson kapott penzeszkozt sportszervezetiink
2015-ben visszafizetett

a ltitelez|

Debreceni Labdarirg6 Akacldrnia Ut6np6rl6s
Nevelci lriorrprofir Kft .
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c6gnek. Tov5bb6 sz|llitSi kotelezetts6gunk a DVSC
osszesien

a kapcsolt vfllalkoz6s fel6 fenn6ll6

Zrt. fel6 7 620 eFt-tal csokkent. igy

kotelezetts6giink 39 I2O eFt-tal csokkent,

azonban 6v v6g6n a k6sedelmi kamat el6ir6sa miatt, 2 917 513 llt-tal emelkedett. A DVSC

Futball Szervez\

Zfi fel6 ezen feliil 602 703 Ft

kotelezetts6giink is fenn

611.

Igy akamat

osszegri vizkeszlet j6nr16k flzet6si

6s a vizk6s zlet jftrulek elsz:6mo15sa miatt a

39 120 eFt

osszegri kotelezetts6g csokken6s 3 520 eFt-tal kevesebb osszeggel, teh6t 35 600 eFt-tal
csokkent, mivel a k6t t6nyezci a kotelezetts6g noveked6s6t id6zte elij.

Egy6b rovid lej6ratri kotelezetts6gek az el6zo lvrltez k6pest n<iveked6st mutatnak. Egy6b rovid

lejhralrt kotelezettsdge a v6llalkoz6snak egy6b sztilitoi tartoz6sokb6l, valamint a kolts6gvet6s
fel6 fernn6ll6 j 6rul6ktartoz6sokb6l
2.3 Passziv iddbeli elhat:irol6sok
Passziv idcibeli elhat5rol6s osszet6tele

EI6z6€r.(eFt)
Bev6lelek passziv id6beli elhatSrol6sa

74

Kolts6gek, r6fordit6sok passziv id6beli
elhatiirol6sa

939

Trirgl'6v (eFt)
/l

0

226

287

'7

|

V*lltoz::is (eFt)

Halasiztott bev6telek

I 346 567

I 319 559

-21 008

Passziv id6beli elhatf rol{sok
iisszesen

1 347 580

1 320 859

-26 721

A bev6telek passziv id6beli elhatArol6sa eloz6 |vhrez k6pest nem v6ltozott.

A kolts6gek, r6fordit6sok passziv id6beli elhat6rol6sa el6z6 6vberr 6s t6rgy6vben is azokat a
mrikod6si, rezsi jellegri kolts6geket tartalmazza (tramdij, gfndij, vizdij, hulladeksz6llit6s dija),
amelyek a2016.6vben kertiltek kolts6gk6nt elszinnollsra, azonban a2015.6vet 6rintik.

A

halasztott bev6telek eloza evhez k6pest 27

0108

eFt-tal csokkentek. Ennek oka, hogy

az

edzcikomplexum 6s a t6rgyi eszkozok ut6n elszhrrolt t6rgy6vi 6rt6kcsokken6s ar6nyosr r6sz6vel
az elhatfrolt halasztott bev6tel felold6sra keri.ilt.

Halas;rtott bev6telk6nt keriilt elhat6rol6sra az onkorm6nyzatt6l kapott 300 MFt berruh/rzilsi,
fejlesz:t6si c6lra kapott thmogatirs, valamint a Magyar Labdarug6 Szovets6g 6lta1 megit6lt 6s

penzigyileg realiz|lt tdrgyi eszkoz beruh6z6si t6mogat6s. Mindk6t szelv a Debreceni
Labdarug6 Akad6mia edz6komplexum6nak 6pit6s6re nffitott t6mogat6st valamint
p6lyakarbantart6 g6pek beszerzls1re. Az igy befolyt beruh6z6si t6mogat6sokb6l megval6sult
D

ebreceni Labdarirg6 Akad6mia Utlurp6tl5s

Neve16 Nonprofit

Kft.

Uzlerti

jelertds

-126s iizembe helyezetL tfurgytleszkdzrik amortizdci6jilnak a kapott tdmogat6sok intenzit6s6val
mege gy ez6 ar fny 6b a[ keriil4ek fel ol d6sra mind en iizl eti 6vb en.

1. T6keell6tottsS$/t6kee16s,s6g
T6keel15totts6g/t6keefciss69 putat6sz6m

A v6llalkoz6s tev6kehys6g64ek t6keig6nye a dont6 a mutat6 6rt6kel6sekor. A t6keell6totts6g
mutat6j6nak id6beli a.lakulfsilt tpkintve a ndveked6s 6rt6kelhet6 kedvez6en. Jelen esetben 1.gg
Yo-os a ndveked6s az pl6z6 6Vhezk6pest.
Targy6vben 4,85 %-o! a sajt$ toke aftnya az dsszes forr6son behil. A t6rsas6g t6keelldtotts6ga
noveked6st mutat, mdlynek oka, hogy

a I6rgy6vben a v6llalkoz6s saj6t t6k6je 29 332 eFt-tal
emelkedett 2014. *nt, k6p ept, mely atilrgyfvipozitiv m6rleg szerinti eredm6ny.

2. Khtelezettsdgek ldszar(nya
R6

szmutat6k6nt szamllhato, 4 r6yi d lejfu atttkdtel

ez ett

s

6 gek ar

tnya.

Kdtel ezetts 6 gek r 6szdr 6ny a

A kotelezetts6g ar6nyf az elQz6 id6szaJchoz viszonyitva cs6kken6st mutat. 2,18yo-kalcsokkent
a kdtelezetts6gek t6!;zafiny{ a forr6sokon beliil. A negativ irdnyh vhltoz1s kedvez6nek
tekinthet6, mivel a kbtelezetts6gek nagyobb arhnyu csdkken6se figyelhet6 meg, a forrdsok
osszesen csdkken6s6h]ez k6pgst.,Mig a kdtelezetts6gek az e1626 6vhez k6pest
cs<ikkentek, addig a pdssziv6$ cspk 36 918 eFt-tal.

39 52g EFt-tal

-1

3-

3. Bef,ektetett eszkdz\k fedezete
| 1 . tdbllzat: B efektetett eszko zok mutat6 sz6m

Saj

E15z(i ev (%)

T6rgy6v (%)

V6ltozis (%)

3,07

5,01

1,94

at tcjke/Befektetett eszkcjzok* I 00

A mutat6 6rt6ke akkor kedvez6, ha 100% kozeli, vagy afolotti,
oh.

Tlrgy1vben azonban

a mutat6sz6m 5,01 Yo,

Air. elcizci

6vben a mutat6 3,07

nely azt jelenti, hogy a v6llalkoz6s nem k6pes

finanszirozni befektetett eszkozeit tart6s forr6ssral. Emek oka, hogy

a

201.4.

janu6r 31-6n

iizembe helyez6sre keriilt a Debreceni Labdarug6 Akad6mia edzcjkomplexuma, igy ez: okozta a
befekl.etett eszkozok kiugr6an magas 6ft6k6t.

Mrd forint. Ennek ellen6r:e

VI.

a

Az 6piilet konyv szerinti brutt6

6r16ke,

kozel

1,5

mutat6 6rt6ke I,94 olrosjavul6st muta.t az el6z6 6vhe:z k(ipest.

P6nziisvi helyzet elemz6se

1.

Likviditdsi mutatd
Likvidit6si mutat6

Forgdeszko

/Rdvi d I ej 6ratt kdtel ezettseg

A mufat6 azr fejezi ki, hogy

a

Elcizd 6v

T6rgy6v

V6ltoz6s

0,61

0,64

0,03

likvid eszkozoknek tekintett forg6eszkozok 6rt6ke hfnyszorosa

az 6ven beliil esed6kes kotelezettsdgeknek. A szole6ltata v6llalatok eset6ben az 1,5-os 6ft6k.
vagy enn6l magasabb mutat6k az elfogadottak. A mutat6 6rt6ke eISzo evben 0,61 mely

a:z

elfoga.dhat6 6rt6k alatt van. Azonbantdrgylvben 0,64 mely az el6z6 6vhez k6pest 0,03olo-os

javul6st mutat.

A hasonl6 6rt6kek atnak koszonhet6ek a k6t izleti 6vtren, hogy mig a forg6eszkozok 6rt6ke
csokken6st mutat, addig a rovid lej|rati kotelezetts6gek 6rt6ke is csokkent. A forg6eszkozok
az elo'26 evhez kdpest 35 "/o-kal, mig a rovid lej6ratri kotelezetts6gek 38%-kal csiikkentek.
Ennek kovetkezm6nyek6nt a kotelezetts6gek 3o/o-kal nagyobb arinyban csokkentek, igy a
likvid:it6s ezen ardnnyal javult atavalyi 6vhez k(:pest. A mutat6 javul6st mutatott volna, ha

a

kotelezetts6gek nagyobb m6rt6kben csokkennek, esetleg szillit6kkifizet6s6vel, kapott kolcson
visszaftzetds6vel illetve a forg6eszkozok noveked6s6vel. T6rgy6vben a forg6eszkozi\ktavalyi
6vhez k6pest l6v6 alacsony 6rt6ke annak tulajdonithat6, hogy az elsz6mol6si bet6tsz frmlln a

megittilt 6s szerz\dott t6mogatds

a mdrleg fordul6napig penzigyileg nem rcalizill6d,ott.

Nyilv6n a janufrban meg6rkezett 33 600 eFt cisszegii l6tvdny-csapatsport tttmogartts nagy
Debrecerri Labdaru go Atriad6mia Utdnp6rl6s
Nevelcj Norrnrofit Kft.

0z1rti jelent6s
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m6rt6kben javitotta

I

likvidit6si mutat6 6rt6k6t.

A

forg6eszkcizdk ezen 6rt61cu novel6s6vel

kalkul6lva, a rcivid lgj6ratu kdtelezetts6geket villtozatlanrrak 6rt6krinek tekintve, a likviditdsi
mutat6 2016. janudrlflbanm1r 1,37-es 6rt6ken 6llt.
1,2, Kd s zp i n zl,i kv i dit tis

Keszp enzlikvi dit6s mtrtat6 szilm

A

legszfikebben lrtelmezett likvidit6si mutat6 a rovidlej6ratri kotelezetts6gek fedezetek6nt

kiz6t6lag ap6nzeszkgz<iket veszi figyelembe. A b6zis6vhezviszonyitva 0,086

a mutat6 6rt6ke.

A r6vid lejarall kdtelezetts6g 6llom6nyirttoz

%o-kaI csokkent

k6pest nagyon alacsony

a

plnzeszkoz 611om6nyf Ennek okaitazel6z6fejezetbenbemutattuk. Tehdt aklszplnzlikviditas
z6 6v j anuhrj 6b an nagym6rt6kri j avul 6st mut at.

mutat6

s

2,

Jiivedelmez6d6gi mutat6k

z

6m a a kovetlle

Ezekamutat6k aztfeJezikkl, hqgy az 6rbev6telnek, illetve bev6teleknek h6ny szhzallka
maradt meg a v611a1kqz6sn61 ieredm6nyk6nt. Mindegyik mutat6sz6mn 6I azokndveked6se
min6sithet6 kedvez6 j elens6gnek.

2.1.

A

Arbevttel arr{nyos jiivedetme z6s6gimutat6

villTalkozhsnill

a muta!6k az el6z6

6vhez viszonftva pozitiv Srbev6tel ar6nyos

jovedelmez6s6get mutat. Nyi.lv6nval 6an az el6z6 6vben a vesztes6g okozta a j<ivedelmez6s6gS
mutat6 roml6sdt.

Ezek a mutat6k azr tfejezlk ki, hogy az Srbevlrelnek, illetve bev6teleknek hdnv sz6zal6ka
marudt me g a v d,llalkdphsn6l predm6nyk6nt.

-

2|2.

1)-

T6ke arr[nyos jiivedelmez6s6gi mutat6

Ezek a mutat6k a kiilonboz6 eredm6nykategonhk- szerint aztfejeztkki, hogy a saj6t tcike egyegys6g6vel mekkora jovedelmet (eredm6nyt) 6rt

el avilllalkozhs avizsghlt id6szakban

A mufat6k alakulAsa akkor mondhat6 kedvezcinek, ha 6r16kiik folyamatosan novekszik.

Tclke ar6nyos j ovedelm ezSslgi mutat6

"

El6zA

ev'(Xl

Ttrgyt..rr (%)

Szokdsos v6ll. eredm6nv /S ai 6t tcike* 1 00

-52 ?s

Adozits elcitti eredmdny/Saj6t toke x100

1 -a

38,87

-1,73

37,31

Ad6zott eredmdny/Saj6t tcike *100 ROE

A

4

s'.)

RO,E a jovedelmezlseg m6r6s6hez hasznllt rnutat6. Min6l nagyobb ez a sz|.zal6k, ann6l

nagyobb az egys6gnyi t6k6re jut6 adozott eredm6ny.

Atlrgylv

adatanoveked6st mutat, vagyis

az ad6zott eredm6ny a saj6t t6ke noveked6s6hez pozitiv m6rt6kben j6rul hozzd. T'6rgy6vben a
sporlszervezet29 332 eFtpozitiv m6rleg szerinti eredm6nyt ert

VII.

eI,

rnely a saj6t tcike 3'/,31 yo-a.

Jiiv6k6p:

A Debreceni Labdarug6 Akad6mia Nonprofit Kft. eredm enye tfirgyevben 29 332 Eft. A pozitiv
jellegri m6rleg szerinti eredm6ny a megfelel6 gazdlllkodilsnak tudhato be.

A Iatvdny -

csapatsporL tdmogat6sb6l sz6rmaz6 bevetelek p6nziigylleg 2016. 6v jarru6rj6barr

realizfilodott.

A ma.gyarorsz|gi ut6np6tl6s nevel6 sportszervezetek m6g nem Sllnak azon a szinten, hogy
saj6t 1bn6sb6l, szoljdarit6si hozzhj6rul6sokb6l illetve k6pz6si kiulalanit6s jogcimen kapott
bev6telekb6l tudjrik frnanszirozni kolts6geikel;. Az anyagr stabilit6s megtere.mt6s6hez
sziiksdges az |Ilami t6mogatdsok min61 nagyobb lnerl6kri ig6nybev6tele, a Magyar Labd,arigo
s

zovets 6 ggel szeretn6nk me g hat6konyabb

Az

e

gytittrnriko d6st fo lytatni.

akad6mia az utdnp6tl6s nevel6sen tirl rizemelteti a pallagi edz;6komplexumot is, melybcll

b6rbead6sbol sz6rmaz6 bev6tele is keletkezik. Terveink kozott szerrepel, hogy min6l nagyobb

m6rt6kben hasznositsuk, illetve b6rbe adjuk

a

krszolg6l6 6ptiletet 6s

a flives, mrifiives

labdarug6 p|lydkat.

Debreceni Labdarirgo Akad6mia Utdnp6tl6s
Nevelcj Nonplofit Kft,

Uzleti jelent6s
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Osszegz6s:

A c6g gazdasdgi mufat6i az e76zo 6vekhez k6pest javul6st mutatnak. A 2015 6vi besz6mo16
alaplln a m6rlegsz$rinti eredm6ny 29 332 eFt. Legftibb torekv6siik, hogy egyensirll
teremtsiink a gazdillllodris 6s az ut6npotl6s nevel6s eredm6nyess6ge k<jzott, hogy rnin61 tobb

saj6t nevel6sri j6t6kos l6phessen pdTydra
1abdarug6st,

a DVSC szineiben,

mint sportAgat Debrecenb en 6s az

eg6sz

tovdbb| n6pszenisitsiik

a

keleti r6gi6ban. A Debreceni Labdarug6

Akaddmi6n ebben az 6vben is tobb koroszt6lyban folyt futsal edz6s 6s versenyeztells, Futsal
csapatainkon tril, egy U15-os 6s egy U17-es Tlnycsapatis p61y6ra l6p az akad6mia szineiben.

Fontos, hogy a sportNzervezet stabilithsdt meg tudjuk Snzni 6s az elthez sziiks6ges felt6teleket

meg tudjuk teremterfi mind 6llami segits6ggel mind izletszeri tev6kenys6 gbdl szhrmaz6
bev6telekb6l. A korlszt6lyos csapatok mogdtt 6116 j61 kepzelt szakmai kilnyiths rrcllett, az
akad6mia fel6pit6s6v$l megvannak az inftastruktur6lis felt6telek is a min6s6ei munk6hoz.

