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A DVSC rdvid bemutatdsa

A DVSC Futball Szewezo Zfi.

egy professzion6lis labdanig6 csapatot iizemelteto gazdashgi

A DVSC-I 1902-ben alapitottdk Egyetdrtds Futball Club n6ven, majd l9l2 nyardn a
csapat on6ll6sod6s6val jdtt ldtre a Debreceni Vasutas Sport Club. A DVSC I993-banjutott fel

tdrsas6g.

az elso osztftlyba,1999-ben 6s 2001-ben a csapat megnyerte a Magyar Kuprit.

Az elmrilt tdbb mint egy evszdzad sor6nh6t aranydrmet (2005, 2006,2007,2009,2010,2012,
2014) szerzett, hatszor volt Magyar Kupa-, otszcir Szuperkupa-, illetve egyszer Liga Kupa
gy6ztes.

A

DVSC, mint gazdasdgi t6rsas6g jelenlegi form6ban 1999 jriliusrit6l mrik<idik. F6
tev6kenysdgi k<jre:9319'08 egy6b sporttev6kenysdg. Tevdkenysdg6t, arurak irfnyitilsdt
krzfu 6Iag sz6khely6n

v

e

gzi.

A t6rsas6g szdkhelye: 4l32Debrecen Ol6h Gribor u. 5. sz.
A tiirsas6g telephelyei: 4033 Debrecen Kishegyesi

ft

l-1 r. sz. - Loki aj6nd6kbolt

4032Debrecen Nagyerdei Park 12. sz.

A

-

Nagyerdei Stadion

gazdasflgi t6rsas6g zartkor(i rdszv6nyt6rsas6gi form6ban mrikodik. Jelenleg a rdszv6nyek

huszonot szdzalektfi a helyi onkorm6nyzat, hetvenhhrom szdzalekifi az MSZ Kaszin6 Kft., k6t
szfualekdt helyi

v61
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I
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Delrrecerr Megyei Jogri

Vdros

tr MSZ Kaszind

Kft. il Fgyeb befektetcik

2%

DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelent6s

-L-

Vezetis

l.lKozgyil6s: legf6bb szerv, a r6szvdnyesek

osszess6ge

2.lrgazgat6s6g: tigyvezeto szerv,jogait 6s feladatait testiiletk6nt gyakorolja
Igazgat6sdgtagai: Szima G6bor elnok

Dr S6sdi Andr6s igazgatosdgitag
Dr B6cs

Zoltfn

igazgat6sagitag

Kov6csIstv6n igazgatosdgitag
PelleiS6ndor igazgatosttgitag
Szil6gyi Lilszlo Istv6n igazgat6silgi tag

Az

igazgat6srigi tagok megbizatdsa egysdgesen 2015. jrinius h6 30 napjaig tarto hatfurozott

rdotartamra szoI.

3./ Feliigyel6 Bizotts6g: az igyvezetds ellenorz6 szerve. A fehigyel6 bizotts6g koteles
megvizsg6,lnt a gazdasrigi t6rsas6g legf6bb szerve til6s6nek napirendj6n szereplo valamennyi
l6nyeges i.izletpolitikai jelent6st, valamint minden olyan el6terjeszt6st, amely a krizgyrilds
kiz6r6lagos hat6skcir6betartoz6 iigyre vonatkozik. A sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6r6l

6s az ad6zott eredm6ny felhaszntifts6r6l a kcizgyril6s csak a feliigyel6 bizotts6g ir6sbeli
j elent6 s6nek

birtok6ban hatdr ozhat.

Feliigyelo Bizotts6g tagjai: Madarasi Istvdn feliigyelo bizottshg elncike

Malvay Baldzs feliigyel6 bizottsdg taga
Szendr ei

Attil a feliigyel6 bizottshg tagtra

Az feliigyelo bizotts6gi tagok megbizatilsa egysdgesen 2015. jrinius h6 30 napjdig
hathr o zott i d6tartamra

s

z6

tart6

1.

Belsf ellenfrzds

A

ktinywizsg6l6

a

Feliigyelo Bizottsfry mellett ellenorzi

konywizsgii6 atdrsas6g

a

t6rsas6g iigyvezet6s6t. A

k<izgyrildse el6 terjeszti a sz6mviteli torvdny szerinti beszrimol6kr6l

sz6l6 j elent6 seket 6 s me g6llapitdsainak, vizsgillatainak eredm6ny6t.

A t6rsas6g konyvvizsg6l6ja: Balogh Istv6nn6
A ktinywizsg6l6 megbizatdsa2}ls.julius h6

lI.

31

. napjdigtart6hatirozottidotartamrasz6l.

A tdrsasds eazddlkoddsa

A trirsasrig naptini 6vekre, mint tizleti dvekre megilllapitott tervek alapjdn gazdillkodik. Az

6ves

tervre tdrgyev febru6r 28-ig az igazgat6s6g tesz javaslatot, egyben k<iteles tirgyev m6jus 31-ig
az el6zb gazdasdgi 6v mdrleg6t 6s vagyonkimutat6sht akozgytil6s eld terjeszteni.
DVSC Futball ZRT.

A

t6rsasdg

Uzleti jelent6s

-Jnyeresdg6nek feloszt6sa tdrgyilban, az igazgatosfug javaslata aIapj6n,
sz6tcibb

s

6g

i hatitr o zattal

dci

a kozgyiiles egyszeni

nt.

A DVSC Zrt. szewezeti struktfrdja:
A t6rsas6g cegvezetoje: Szildgyi Sdndor

A

c6gvezet6 megbizatdsa2015.jrinius 30. napj6ig tart6hatfuozottidotartamra s261.

Acdgvezeto

- mint atdrsasilgmunkav6llal6ja,

A t6rsasSg alkalmazottai felett

A nemzeti elso osztrilyri

a munk6ltat6i

k6pviseleti jog6t m6sra nem ruh6zhatjaffi.

jogokat a clgvezeto gyakorolja.

csapatoknak mindenekelott meg kell felelni az UEFA 6s az MLSZ

riltal kialakftott ds mrikddtetett klublicenc rendszernek. A rendszer krit6riumcsoportokat alkot,
melyek teljesit6se a sportszervezet rcszdre kotelez6 6rv6nyri.

III. A DVSC FUTBALL ZRT. VAGYONI HELYZETE
A v6llalkoz6s eredm6nytermel<l k6pessdge, jcivedelmez6s6ge 6s az eg6sz gazdalkodds kozponti
kdrd6s. A profi futball eg6szen ki.ilonleges szakteriilet. Kulturdlis szolgiitatfus, mely nagy
Ietszftmban tud tomegeket mozg6sitani.Ezt a k6pess6get kell a lehet6 leghat6konyabban

kihaszn6lni ahhoz, hogy min6l nagyobb szdmbannovekedjen a val6s n6zoszdm6s jelent6s
bev6teli fon6st jelentsen a nett6 6ibev6telek koz6tt.

1.

Bev6teli forrfsok

A bev6teli forrrisok 42 %-at teszi ki az ertekesit6s nett6 6rbev6tele, melv 2014 6vben 685 378
eFt.

DVSC Futball ZRT.

Uzletijelentds

2074 iisszes bev€tel megoszldsa

Az arbevdtel2S%-6t jegy ds b6r1et, l8%-6t rek16m szponzordci6kb6l befolyt bev6telek teszik
ki. Az MLSZ 6ltal a csapatok kciz<itt felosztott televfzi6s jogdijak tov6bbra is jelent6s bev6teli
forr6st biztositanak, mely 2014 6vben 39Yo-os forr6st jelentett. T6rgy6vben, j6t6kos
j 6t6kj

o

g6nak 6rt6ke sitd

s

6b 6 I

szhrmaz6 b ev etel

5

o/o

.

2014 6vi 6rbev6tel megoszldsa

DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelent6s
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J6t6kos kolcsdnad6sb6l 2 500eFt 6rbevdtel keletkezett.
adatok eFt-bqn

Sorsz. Jit6kos neve:

Fizet6si
Osszeq (netto) hat6rid6

Atvev6 klub

D6tum

Kiegyenlit6s

dituma

2014.01.011

BalaitiAd6m

2014.06.30

2

86nvei BalSzs

2015.06.30

Mez6kovesd Zsorv FC

1 000

2014.03.14

2014.03.13

86k6scsaba 1912 El6re

1 000

2014.07.31

2014.09.01

500 2014.09.08

2014.09.02

2014.07.01201

Kov6cs Ad6m

4.08.08-

2015.06.30

Soproni Vasutas Futball Kft.

Osszesen:
J6t6ko s eszkozertek 6rtdke sit6

s6 b

2 500

ol sztrmazo bev eIeI 3 3 24 0 eFt vo lt.
adatok eFt-ban

SzerzSd6s
Sorsz.

Jit6kos neve:

dituma

Fizet6si
Osszeq (nett6) hat6rid6

Atvev6 klub

1

Rezes L6szlo

2014.01.24

2

Gdl Matvds

2014.07.03 Vasas Futball Kft.

P0loskei Peter

2014.07.03

Nvlreqvhdza Soartacus

PMFC Sport Szolq.Kft.

Kiegyenlit6s

dituma

3 000 2014.03.01

2014.03.27

I

2014.08.05

000 2014.07.15

12 000 2015.04.15
1 r6szlet
2014.08.12

4

EnoelAlex

b

Poleksic Vukasin 2014.08.28

2014.07.31

2014.08.31 2l6szlet.
2015.01.26

Mez6kovesd Zsorv FC Kft

3 040 201 5.01 . 31

PMFC Sport Kft.

6 200 2015.04.15

Osszesen:

33 240

Aktiv6lt j6tdkjog drt6kesitdsdbol 9 120eFt bevdtel keletkezett.
adatok eFt-ban

J6t6kos neve:

D6tum

BalajtiAd6m

2014.07.31

Atvev6 klub
Mez6kovesd Zs6ry
FC Kft

Fizet6si
Osszeq (netto) hat6rid6

I

120

Kiegyenlit6s

dituma

2014.08.31 '1 r6szlet 2014.08.12
2015.01.31 2.r 6szlet'.20 1 5. 0 1 .26

Kereskedelmi tev6kenysdgbol az irbevetel 11564eFt volt. Jelenleg kereskedelmi tevdkenysdget
a Tesc6ban

iizemelo ai6nd6kbolt folvtat.

DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelentds
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Fogyaszt6ipiac

Az

6tlag ndzoszhm, elozo id6szaldtoz viszonyitva emelkedett, melynek oka, hogy 6tad6sra

kertilt a Nagyerdei Stadion, melyet a DVSC a tavaszi id6ny v6g6t6l birtokba is vett. A
debreceni stadion a negyedik helyen vlgzett a 2014-ben ffiadott futballar6n6k verseny6ben. A
minden ig6nyt kiel6gito ardnarij alapokra helyezi a debreceni labdarrig6st.

1.2 Jht6kos piac

A DVSC celja, hogy olyan tehetsdges saj6t nevel6sri

j6t6kosokat neveljen, akikre

a

k6s6bbiekben, mint profi jrit6ko sra szdmitani tud. Evr6l 6vre t<ibb sajdtnevel6sri j6tdkos 6pi.i1 be
az elso csapatba.

A

Labdarug6 Akad6mi6n eur6pai szfnvonahi ut6np6tl6skepzes folyik.

A DVSC vezetos6ge

j6t6kosv6srirl6skor szigorfan m6rlegel, figyelembe vdve a t6rsas6g anyagi lehetos6geit.2014-

ben nem volt j6t6kos iltigazolftsa a klubnak. Nagy figyelmet fordit

a

szal<rnai st6b

a

sai6t

neveld sri j 6t6ko sok ir any 6ba.

1.3 Kiizvetft6si jogok piaca

A TV jogok 6rt6kesitds6b6l 2014-ben a bevdtel 269 966eFt volt. Az MLSZ a jogdijak
elosztilstfi

TV kdzvetit6si jogdij,

eredm6nyess6g,

fiatal saj6tnevel6su j6t6kosok ardnya

es

ndvszponzori dij alapj6n osztja fel a csapatok k<izott.
1.4 Szponzori piac

A

DVSC csapat6t az adidas sportszergyfurt6 ceg szponzoftija.

cdlcsoportja megegyezik.
eredm6nyessdghez

A

A szponzor 6s szponzorflt

csapatot teljes sportfelszerel6ssell6tja eI.

A

szerzddds 6rtelm6ben

kiitve kieg6szit6 juttat6sokat nyrijt. Tobb mezszponzora van a csapatnak,

koziiliik a legielent6sebb a TEVA MagyarorszdgKft, aki egyben a csapat ndvad6 szponzora.

A Debreceni Stadion tfiaddshvaljelentSsen megn6tt az es6ly arra, hogy minel tcibb szponzort
sikeriiljon bevonzani a rekl6mmegrendel6k kordbe, melyb6l jelent6sebb bevdtelt tud a
v

filalko zds

me gval6

sf

tani.

1.5 Vagyoni 6rt6k piaca

A

siker egyik forriisa a miirka6pftds.

reklilmgazdas6gban,

A

labdarrig6s szerepe egyre jobban ndvekszik a

s az eredm6nyes, kiemelked6 sportol6k, sportv6llalkozfsok

6rt6kes

mdrkdv 6 v 6lv a komoly immateri6lis term6ket j elenthetnek.

A klub rendelkezik olyan j6t6kosokkal, akik kcir6 a klub imazsat epiti.
DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelentds

2. Rfforditdsok

A v6llalkoz6s koltsdgeinek zome

1. tttblLzat:

-

speci6lis helyzetdn6l fogva

6lland6 koltsdg.

R6fordit6sok alakul6sa ds mesoszl6sa

Rriforditfs kateg6ria

El6z6 6v
eFt

Anyagj ellegu r6fordit6sok
Szemdlyi j ellegti r6fordit6sok
Ertdkcsdkken6si leir6s
Egydb r6forditfsok

Rendkfviili r6fordit6sok
Rdforditf sok iisszesen
rriforditSsok megoszlSs6ban

Tdrgy

6v

eFt

"

"

565 042

48,45

668 277

34,66

465 522

39,9

32,45

22 386

1,9

62s 565
17 r29

12 630

9,66

6t2 907

3r,79

I 101

0,09

2 5s7

0,13

| 435

0,08

1 927 870

100

P6nziigyi mtiveletek r6fordit6sai

A

-

0

1 166 681

100

0,89

a legnagyobb arhnyt mindk6t 6vben az ,,Anyagtrellegri riifordft6sok"

kdpezik, ezen beliil pedig az,,Ig6nybevett szolg6ltat6sok" 6r1dke.

A

,,Szem6lyi jellegri r6fordit6sok" arftnya szint6n jelent6s m6rt6kri, a jSt6kosok munkaviszonyban,

egyszerrisitett koztehervisel6si hozzhjhrullssal (EKHO) teljesftik
b6rkoltsdgb6l 88%

a

a

kcjzterhek megfizet6s6t. A

labdanig6k, 12%o az egy6b alkahnazottak b6rkoltsdge. Jelentos

az

egyeb

rSfordit6sok ardnya.

rdforditdsok
Tdrgyieszkdz 6rt6kesit6s (n6z6t6ri sz6kek)
lglikjoe eszkoz6 rte k kivezet6se ( Ba lajti AO ; m
Onkormdnyzattal elszdmolt ad6k
Kesedelmi p6tl6k, (fejlesztesi tart.)

adotok eFt-bqn

515 500

4 841
t2 42s

1

3277I

Behajthatatla n koveteles
MLSZ bi.lntetesek

37 500
5 501

Egy6b

4 369

Osszesen:

IV.
1.

612 907

P6nziigvi elemz6sek

Eszkiiziik iisszet6tele

2. tihlLzat:

E

szkoz<ik

os

szetdtel dnek alakul

MEGNB\rEZES
A. Befektetett eszkcizok
B. Fors6eszkozok
C. Aktiv idobeli elhatSrol6sok

Eszkiiziik iisszesen
DVSC Futball ZRT.

6s

a

El6z6 6v (e
Ft)

Trirgy 6v (e
F0

Vdltoz:is

eFt

%

I 041 481

577 335

-464 146

44,56

639 056

358 769

-280 287

43,86

456

-6 423

81,52

937560

-7s0 856

7 879
1 688 416

I

Uzleti jelent6s

-81 Befektetett eszk<izok osszet6tel6nek 6rtdkel6se

.

A befektetett eszkdzokon beliil azlmmateri6lis javak 2013-banI4

693 eFt,

mig 2014-ben

2 260eFt. A csokkends oka, hogy k6t j6t6kos ( Husz6k Tam6s 6s Balajti AAam; j6t6kjoga
kivezetdsre keri.ilt. Atdrgyi eszkcizok 6rt6ke 2013-ban 570 358eFt,2014-ben 45 755eFt. A
csdkken6s oka, hogy az

ij

stadionba beepitdsre keri.ilo szdkeket

a

ceg tov6bb6rtdkesitette.

A

befektetett penzijgyi eszkozok 2013 evben456 430eFt,2014 6vben 529 320 eFt. A noveked6s
oka, hogy a DVSC Futball Zrt. 2014-ben az ONIX CASINO Kft.-ben 6s a CIVIS GRAND

CASINO Kft.-ben 40
cisszesen

-

40%-os tulajdonosi r6szesed6st szerzett, torzstok6je a kdt c6gben

80 mi11i6 forint.

gazdasdgi t6rs as 6gt6

A

DVSC Futball Zrt. ielentos osztal6kfizet6sre szftmit a k6t

1.

1.2 Forg6eszkozok osszetdtel6nek drt6kel6se

Kovetel6sek
.

3

tdblfnat: Kovetel6sek me soszl6sa
MEGNEVEZES

Kcivetel6sek Sruszdllitrlsb6l 6s szols6ltat5sb6l
Koveteldsek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben

El6z66v (eFt)

Tfrgy6v (eFt)

24 826

tt7

667

64 077

39 2s1

413

-36 2s4

81

Egy6b kovetel6sek

2s3 208

lll63l

Kiivetel6sek iisszesen

395 701

257

A

vevo kovetel6s

a

V:iltozds

t2r

-141571
-138 580

b6zisid6szakhoz viszonyitva ndvekedett. JStdkos fitigazolSsb6l 30 836 eFt

nyilv6ntartott kovetel6se van a v6llalkozSsnak. Kovetelds kapcsolt vSllalkozSssal szemben: a Labdalig6

Akad6mirival szemben fenn6ll6 vevokovetel6sbol 28 69leFt, 6s

a Labdanig6 Akad6mia

r<ividlej6ratra adott kcjlcsonbol ds kamat6b6l57 716 eFt tevodik ossze.

Az

r6szdre

egydb kovetelds cs<jkken6st

mutat.

Pdnzeszkdzdk
4

.

tdbllzat: P lnzeszkoz<ik v6ltoz6sa
MEGNEVEZES

Pdnztilr, csekkek

3 507

Bankbet6tek
P

inzeszko zcik

ci s

El6z66v (eFt)

sze sen

DVSC Futball ZRT.

T6rgy6v (eFt)

Yfltoz{s

014

-493

209 935

44 766

2t3 442

47 780

-t65 169
-t65 662

3

Uzleti jelent6s
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A pdnzeszkdzv|ltoz|s -165 662eFt. A csokken6s oka, hogy a bev6teli forr6s elmaradtatewezettol

6s

nem fedezi a koltsdgeket, a killonbcj zetet a tartalek penzeszkozbol finansziro zta a vftllalkozhs.

1.3

Aktiv id6beli elhatrirok{s

5. tablinat: Aktiv idobeli elhat6rol6s mesoszl6sa

MEGNEVEZES

El6z6 6v (eFt)

Bevdtelek aktiv idobeli elhat6rolSsa

Thrgy 6v (eFt)

s 906

Kolts6gek, rriforditSsok aktiv idobeli

VSltozfs (eFt)

0

-5 906

elhat6rol6sa

|

973

I

456

-511

Aktiv idobeli elhatSrol6sok osszesen

7 879

I

456

-6 423

A kovetkezo 6vet terhel6 koltsdgek thrgy evi elhatSrol6sa

1

456e.Ft, melynek jelentos szhzalekit az

MLSZ nevezdsi diiak teszik ki.
2. Forrdsok iisszet6tele
6. tirblilzat: Forr6sok

<i s

szet6te I e

MEGNEVEZES
D. SajSt toke

676 686

-390 649

36,6

0

0

0

0

603 538

t72 853

-430 685

77,36

88 02r

70 478

401,1

F. Kritelezettsdsek
G. Passziv id6beli elhat6rol6sok

t7

l

iisszesen

t/"

eFt

1 067 335

E. C6ltartal6kok

Forrisok

Viltoz6s

Tdrgy6v
(eFt)

El6z66v (eFt)

543

688 416

937 560

-7s0 856

2.1 Sajft t6ke

A

saj6t t6ke a v6llalkozris szabadon felhaszn6lhat6 saj6t forr6sa. Elt5z6 id6szakhoz viszonyitva

a csdkken6s 390 649 eFt.

A c6g vesztes

ege az eredmdnytartal6k terhdre keri.ilt elsz6mol6sra.

2.2 Kdtelezetts6gek
7

. tdblilzat: Rovid lejdratu kotelezettsdgek osszetdtele

MEGNEVEZES
Vevoktol kapott eloleg
Kotelezetts6gek 6rusz6llit6sb6l 6s
szolg6ltat6sb6l (sz6llit6k)
Egy6b rovid lej6ratf kotelezetrs6gek

DVSC FutballZRT.

El6zd 6v (eFt)

Thrgy 6v (eFt)

V6ttozds (eFt)

2 980

2 980

562 878

9 513

-s53 36s

40 660

160 360

I 19 700

0

Uzleti jelent6s

-10Rovid lejilrati kotelezetts6gek osszesen

r72 853

603 538

Rekl6mszolgfitatfls elolegekdnt kimutatott osszeg 2 980eFt

A

-433 66s

v6llalkoz6s szilIIitoi

kotelezettsdge abazis id6szakhoz viszonyitva 553 365 eFttal csokkent, kifizet6sre keriiltek a

beruh6zfsi sz6llit6k. A rcivid lej|rati kotelezettseg 119 700eFt-tal nott, melynek oka, hogy a

fel nem hasznftlt fejlesztdsi tartalek miatt a tdrsasfgnak 104 615eFt . adoftzetesi kotelezetts6ge
keletkezett.
3 Passziv id6beli elhatrirolfsok
8. tdblflzat: Passziv idobeli elhat6rol6s dsszetdtele

MEGNEVEZES

Et6z66v (eFt)

Bev6telek passziv idobeli elhatSrolisa

Vdltozfs (eFt)

192

80 914

64 722

4 716

16

rekldm bevdtel

Tdrgy6v (eFt)

14 849

10 t33

476

46 304

34 828

0

19 760

19 760

Kcilts6gek, r6fordit6sok passziv idobeli
elhatrirol6sa

351

7 t01

5 756

Passziv idobeli elhat6rol6sok osszesen

17 543

88 021

70 478

tl

- bdrlet bevdtel
-Tao tdmogatds

A

bevdtelek passziv idobeli elhatrirolisa 88 021e.Ft a kovetkezo gazdasdgi 6v bev6telekdnt

realiz616dik.

A

kcilts6gek passziv idobeli elhatdrol6sa mtikoddsi kolts6geket tartalmaz (telefondij,

szefi,irkezel6 s, takarit6si dij )

V. M6rlegelemz6s mutat6szfmokkal

1. T6keell6tottsig/t6keer6ss6g
9

.

tdblfnat: Tokeell6totts6g/tokeeross6g mutat6sz6m

Saj6t t6ke

/

Osszes fon6s* 100

Elozo ev
(%)

Targydv (%)

Ydltozis(o/o)

63,2

72,18

8,gg

A mutat6 6rtdkeldsekor frgyelembe kell venni av|llalkoz6s tev6kenysdgdnek tokeigdnydt.
A tokeell6totts6g mutat6j6nak idobeli alakul6s6t tekintve

a ncivekedds 6rl6kelheto kedvezoen.

Jelen esetben 8,98 o/o-os anoveked6s, t6rgy6vben 72,18 o/o-os asajrit toke ardnyaaz osszes

forr6son beliil. A t6rsas6g t6keell6totts6ga noveked6st mutat.
DVSC Futball ZRT.
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2.

Kdtelezettsdgekrdszardnya

Rdszmutat6kdnt sz6mithat6, a rovid lej 6ratir k<jtelezetts6gek ar6nya.
|0.

tilblazat: K<jte

Ie

zett

s6g

ek

re

szar 6ny a mut at6

sz

6m

El6z(5 6v
Kcitelezetts6gek/ ForrSsok osszesen * 100

(%\

Tdrgylv (%)

?5 75

18,44

Yilltozds

(%o)

-77,3r

A kotelezetts6g ar6nya az elozo idoszakhoz viszonyitva cscikkendst mutat.

3. Befektetett eszkazdkfedezete
I | . tablazat:

B

e

fe

ktetett e szko z ok mutat6 szdm
EIozo ev
(%)

Sajat toke/Befektetett eszkozok* 1 00

Tdrgyev

I17,2

102,48

A mutat6 6rt6ke akkor kedvezo, ha l00Yo kozeli, vagy afolotti.
117,2 oA, mely azt

(%o)

Yfiltozhs (Yo)
14,72

Jelen esetben a mutat6sz6m

jelenti, hogy a v6llalkoz6s k6pes frnanszirozni befektetett eszkozeit tart6s

forr6ssal.

VI.

P6nziigvi helyzet elemz6se

1. Likviditdsi mutatd
12. tdbl6zat: Likvidit6si mutat6

Elozo ev

Tdrgyev

V6ltoz6s

Forg6eszk<izlRovid lejiratu kdtelezetts6g
1,06
2,08
1,02
A mutat6 azt fejezi ki, hogy a likvid eszkozoknek tekintett forg6eszkoz<ik 6rt6ke h6nyszorosa

az 6ven beltil eseddkes kcitelezetts6geknek. A szolgriltat6 v6llalatok eset6ben az 1,5-cis drt6k,
vagy enn6l magasabb mutat6k az elfogadottak. A mutat6 ertdke 2,08 mely az elfogadhat6 drtdk

folott van.
2. Kds zp d n zlikv idittis
I3.

tflblazat : Keszp 6nzl ikvi dit6s mutat6

s

z

iim

K6plet
P

fnzeszkozok/R<ivid lei riratri kcitelezettsds

DVSC Futball ZRT.

Elozb ev

Tfrgydv

Ytitozds

0,35

0,29

-0,07
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A

legsztikebben ertelmezett likviditdsi mutat6 a rdvidlej6ratri kotelezetts6gek fedezetek6nt

krzftrSlag apenzeszkozdket veszi figyelembe. A b6zisdvhez viszonyitva 0,07 Yo-kal csokkent a

mutat6 6r16ke. A rovid lej6ratir kotelezettsdg 6llom6ny6hoz k6pest nagyon alacsony

a

pdnzeszkoz 5llom6ny.

3. Arbev6tel arfnyos jiivedelmez6s6gi mutatri
Ezekamutat6k aztfejezikki, hogy az |rbevdtelnek, illetve bevdteleknek h6ny szfnaleka
maradt meg a vfllalkozfsndl eredmdnyk6nt. Mindegyik mutat6szdmnfi azoknoveked6se
minositheto kedvezo j elensdgnek.
14. tdbllzat: Arbev6tel ar6nyos jcivedelmezos6gi mutat6

El6zii
ev (Yo)

Tdrgydv
(%)

-60,1

-20,35

bevdtele * 100

-51,37

-19,89

Ad6z6s elotti eredm6ny /Osszes 6rbev6tel + Osszes bev6tel * 100

-5) 41

-r9,28

K6plet
V6ll. tizem i tev6kenys6g eredmenye/Ert. nett6
Szok6sos viill.eredm6ny/Ert.nett6 iirbev. + Egy6b bevdtel + Pti.mriveletek

A v6llalkozfsnii a mutat6k az elozb evhez viszonyitva tov6bbra is negativ 6rbev6tel
jcivedelmezos6get mutat. F.zek

a

mutat6k

bev6teleknek h6ny sztzal1ka maradt meg

ar6nyos

azt fejezik kt, hogy az 6rbev6telnek, illetve
a v{ilalkoz6sn6l eredmdnyk6nt. A szfumok azt

mutatj6k, hogy a bev6teli forr6s messze nem elegendo az eredm6ny ndvekeddshez.

4.

T6ke ar{nyos jiivedelmez1s6gi mutat6

Ezek a mutat6k a kiilonbozo eredm6nykateg6ri6k szerint azt fejezik ki, hogy a saj6t toke egyegysdgdvel mekkora jdvedelmet (eredmdnyt) 6rt

el avtilalkozds avizsgitlt idoszakban

A mutat6k alakul6sa akkor mondhat6 kedvezonek, ha 6rtekiik folyamatosan novekszik.

15. tablazat: Toke ardnyos icivedelmezos6si mutat6

Kdplet

EI6z6 ev (%)

Tdrgydv (Yo)

Szok6sos viill.eredm6ny I Sajat t6ke* 1 00

-37,09

-47,r4

* 100

-35,79

-45 54

-35,94

-57 7?

Ad6zris el6tti eredmdny/Saj6t toke

Ad6zott eredmdny/S ajat toke * 100 ROE

A ROE

a jovedelmezoseg mdr6s6hez haszniit mutat6. Min6l nagyobb ez a szirzaldk, ann6l

nagyobb az egysegnyi t6k6re juto adozott eredmdny. A t6rgydv adata csokkendst mutat, vagyis
az adozott eredm6ny a sajtrt toke nrivekedds6hez tov6bbra is negativ m6rtdkben j irulhozzir.
DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelentds

-13-

VIII.

Jiiv6k6p:

A DVSC Futball Zrt. 2014 6vi eredm6ny6t tekintve elmaradt a v6rttol. Gazdasdgi mutat6i
egy6rtelmrien jelzik, hogy a t6rsas6g eredmenye az eloz6 6v negatfv teljesitm6ny6hez
viszonyitva is tov6bb cstjkkent. Az ftrbevetel l6nyegesen elmaradt a tewezeltol, a koltsdgeket
csak r6szben tudta fedezni.

A

megold6st az jelenten6, ha a csapat a 20l412015-os nemzeti

bajnoks6got olyan eredm6nnyel zdrn6, mely feljogositan6 a nemzetkozi szerepl6sre.

Ki kell

haszniilni az rij stadion adta lehet6s6geket. Meg kell c6lozni olyan szegmenseket is, akik eddig
passziv figyelmet fordftottak a futball irdnt. A rij stadion m6g nem hoztameg a v6rt eredm6nyt,

kihaszn6ltsftga elmarudt a tervezett6l.

A Magyar Labdanig6 Szcivets6g

rendelkezdse szerint

2014 szeptember6t6l a meccsekre kil6togat6 n6zoknek szurkol6i kartyat kell v6ltani, mely

felt6tele

a

stadionba tortdno bejut6snak.

Ez a rendelkez6s ndmi ellenrill6st v6ltott

ki

a

A klub feladata tovhbbra is, hogy a kozdns6ggel folyamatos kapcsolattntfust
kezdem6nyezzen 6s vil6goss6 tegye e rendelkez6s el6nyeit. Mindezzel ncivelhet6 a
szurkol6kb6l.

m6rkoz6selce lifiogat6k szdma, mely jelentosebb bev6telt eredm6nyez,

A DVSC szerzoddses

jogviszonyban rill a stadiont iizemelteto MSE Kft.-vel. K<jzos 6rdek, hogy min6l tobb nez6r
vonzanak be egy-egy m6rkoz6s alkalm6val 6s min6l tcibb szponzor szdmixategy6k 6rdekelt6 a

rekl6m lehetos6gek kihasznirlils6t. Egyre nagyobb l6p6seket tesz aklub annak 6rdek6ben, hogy

be tudjon kapcsol6dni az eur6pai modellbe 6s egyre jobban megfeleljen a nemzetkozi
szab6lyoknak, az UEFA elv6r6sainak. Mindehhez viszont jelentos anyagi forriisra van
szi.iks6g.

A

hazai futball m6g nincs azon a szinten, hogy saj6t forr6sb6l tudja finanszirozri

ktiltsdgeit. Tiszt6n piacgazdas6gi modell a labdarug6sban nem l6tezik.

Az

anyagi stabilit6s

megteremt6sdhez szi.iks6ges az ftllami tiimogat6sok min6l nagyobb mdrtdkri kihasznillfsa, a

Magyar Labdartg6 Szovets6ggel, mint 6rdekk6pviseleti szerwel m6g hat6konyabb
egyiittmrikrjddst kell folytatni.

A

v6llalkoz6s mrik<iddse sor6n sz6mos olyan esem6ny meri.ilhet fel, mely hat6ssal lehet

teljesitmdny6re 6s hat6konysrigdra. Ezekre a tdnyezokre elore fel kell kdsztilni, a kockdzati

t6nyez6ket sorra

kell venni 6s megfelel6

intezked6sekkel meg

kell

elozni

a

lehets6ges

h6tr6nyok bekcivetkezds6t.

DVSC Futball ZRT.
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-r4Osszegz6s:

A c6g gazdasdgi mutat6i az eIoz6 6vekhez k6pest csdkken6st mutatnak. A2014 6vi beszrlmol6
alapian a m6rlegszerinti eredm6ny

-

390 649eFt.

A

tulajdonosok els6dleges c61ja, hogy a

vesztes6ggel zLrt i:zleti 6v ne legyen negativ hat6ssal a sikeres eredm6ny sorozatra. Legfobb
tcirekv6stik, hogy egyensrilyt teremtsenek a gazd6lkod6s 6s az ercdmdnyess6g kdzdtt.

Fontos

a

ceg stabilitds6t meg6rizni, 6s az ehhez sziiks6ges felt6teleket megteremteni. J6l

kdpzett szakmai irinyitils

6ll a

felt6telek a minos6gi munk6hoz.

csapat miig<itt, megvannak

a szem6lyi,

infrastruktur6lis

