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Tisztelt Közgyűlés!
I.

Tervezési folyamat

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata szerint a társaság üzleti tervének elfogadása a
DMJV Közgyűlésének, mint legfőbb döntéshozó szervének a feladata. A Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervén kívül tájékoztatásul bemutatjuk a konszolidációs körébe
tartozó leányvállalatai terveit is, tekintettel arra, hogy a holding vezető társaságáról teljes körű
információ a vállalatcsoport tagjainak tervezett gazdálkodásának a bemutatásával nyerhető.
A terv, mint minden évben, több fordulóban alakult ki. A 2017. év „elsőkörös” üzleti terveit
2016. december 16-án tárgyalta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, amelynek
bázisául a 2016. III. negyedéves controlling beszámolónak a 2016. év egészére vonatkozó
várható adatai szolgáltak. A „második körös” üzleti terveket 2017. január 20-án tárgyalta az
Igazgatóság. Ekkor döntött az Igazgatóság a minimál béren és garantált bérminimumon
kívüli, az azzal nem érintett dolgozókra vonatkozó 6%-os mértékű béremelésről. A következő
tervverzió bázisát a társaságok a 2016. IV. negyedéves controlling beszámoló alapján
frissítették Az Igazgatósági határozatok, valamint az azóta ismertté vált újabb információk
hatásaival módosított „harmadik körös” üzleti terveiket a tagvállalatok a 2017. február 8-ai
ülésre terjesztették az Igazgatóság elé. Az ekkor hozott utolsó határozatok szerint
véglegesített terveket terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelő Bizottsága 2017. február 13-án tárgyalja a vállalatcsoport 2017. évi üzleti tervét,
akkor alakítja ki erről a véleményét, melyet a Közgyűlés elé terjesztünk.
Premisszák
A tervezési folyamat indításakor, 2016. október 12-én megadtuk a tervezés során egységesen
alkalmazandó premisszákat. A tervezés folyamán néhány premisszát szükséges volt
változtatni az új információk tendenciák ismeretében. A legfontosabb, végleges 2017. évi terv
premisszák:
• Inflációként az MNB szeptember 2,3%-os prognózisát alkalmaztuk azzal, hogy a szállítók
ennek a felénk történő áthárítását akadályozni kell, legfeljebb szerződésben rögzített
feltételek esetén engedhető. (A decemberi MNB prognózis 2017-re 2,4%.)
• MNB árfolyam: 310 Ft/EUR.
• DKV gázolaj beszerzés 270 Ft/l lesz. DKV-n kívül üzemanyag tervezett ára: benzin bruttó
340 Ft/l, gázolaj bruttó 360 Ft/l.
• 3 havi BUBOR: 0,38%. Az ehhez kalkulált forint cash-pool hitelkamat belső
finanszírozásban 0,7%, OTP folyószámla hitelből 1,38%.
Cégjogi változások:
• A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonlásával, 2016. július 31-én megalakult a
Főnix Irodaház Kft., a Cívis Ház Zrt.-ből történő kiválás útján.
• A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és az AIRPORT DEBRECENI HOLDING Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.06.28-án 274.400 E Ft értékű tőkeemelést hajtott
végre az AIRPORT-DEBRECEN Kft.-ben, a tulajdoni arányok változtatása nélkül.
• A Cívis Termál Kutató Kft. „v.a.” 2016.10.12-én végelszámolás útján jogutód nélkül
megszűnt és törlésre került a cégjegyzékből. (A Debreceni Gyógyfürdő Kft. Kft.-nek volt
benne 190 E Ft, 19%-os részesedése.)
• A Hálózatos Televíziók Zrt. „f.a.” 2016.05.25-én felszámolási eljárás útján jogutód nélkül
megszűnt, és törlésre került a cégjegyzékből. (A Médiacentrum Debrecen Kft.-nek volt
benne 739 E Ft, 3,69%-os részesedése.)
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II.

Eredmény tervezés

A 2017. évi terv összehasonlíthatósága a 2016. évi várható eredménnyel:
−

A közüzemi cégeknél központi hatósági (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal) az ármegállapítás, 2017-re emelés nincs engedélyezve. A DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. a DMJV Önkormányzat Közgyűlése 300/2016 (XI.24.) számú
határozata szerinti átlagos 2,64%-os tarifaemeléssel számolt. A Cívis Ház Zrt.-nél 2017.
január 1-től a régi típusú lakbérek 4%-kal, az új típusúak 2%-kal emelkednek. A
helyiségbérleteknél érvényesítve lesz a csekély mértékű 2016. évi infláció.

−

A 2016. évi hitelkonverzió árfolyamnyeresége 182,6 M Ft volt. A folyószámla
hitelkeretünk forintra váltásával megszűnt a konverziók későbbi lehetősége,
mentesültünk a további árfolyamkockázattól, árfolyam különbözeteket a folyószámla
hitelünk már nem okoz.

−

A számviteli törvény változása miatt az anyavállalatok a leányvállalataik 2016. évi
eredménye figyelembe vételével megállapított osztalékát 2017-ben számolhatják el
bevételként. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ezen tervezett osztalékbevételei:
•
Cívis Ház Zrt.
577.489 E Ft
•
DV Parking Kft.
216.945 E Ft
•
A.K.S.D Városgazdálkodási Kft.
262.800 E Ft
•
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
61.530 E Ft
ÖSSZESEN
1.118.764 E Ft
Az osztalékok javítják a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. eredményét, de a konszolidáció
során kiszűrésre kerül a konszolidációs körbe tartozó tagvállalatoktól kapott
855.964 E Ft osztalék összeg. Az A.K.S.D Városgazdálkodási Kft. nincs a
konszolidációs körben.

−

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2017. évi terve tartalmazza a közszolgáltatási
szerződései alapján járó, bevétellel nem fedezett indokolt ráfordításaiknak a
kompenzációját (aktív időbeli elhatárolással szemben elszámolva), amelynek 2.086 M
Ft összege 283 M Ft-tal lesz kevesebb a bázis évben elszámolt összegnél, ahhoz hogy
eredménye mindkét évben a közszolgáltatási szerződés szerinti ún. ésszerű nyereség 2224 M Ft kalkulált összegét mutassa. (E kompenzációk 2017. évi pénzügyi teljesítésével
a likviditási tervben 2017-ben nem számolunk.) A két év összehasonlításában a
legjelentősebb különbségek:
•
2017.07.01-től az INTER TAN-KER Kft.-vel megkötött Egyezségi Megállapodás
értelmében jelentősen csökken az autóbuszok bérleti díja, ennek a 2017. évi
hatása 574 M Ft lesz.
•
A gázolaj várhatóan magasabb ára 116 M Ft-tal magasabb üzemanyag költséget
okoz. A premissza szerinti 270 Ft/l árral szemben a 2016. éves súlyozott átlagár
240,87 Ft/l volt.
•
A DKV Zrt.-re nagy hatással lesz a tervezett Intermodális Közösségi Közlekedési
Központ építése. A többletfutás megjelenik a járműbérleti díjban,
gépjárművezetők ráfordításaiban, az üzemanyag költségben, ezek kalkulált
többletráfordítása összesen 77 M Ft.
•
A béremelés többlet személyi ráfordítása, csökkentve a járulék-csökkentés
hatásával: 77 M Ft.
•
A CAF villamosok lejáró karbantartási szerződése miatt 18 M Ft-tal magasabb
ráfordítással tervezik a saját karbantartást 2017. évre.
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−

a DV Parking Kft.-re is hatással lesz az IKKK építése. A forgalmi rend megváltozása
miatt parkolóhelyek szűnnek meg a belvárosban. Ezzel ellentétben a DMJV rendelet
módosításával 542 új fizető várakozóhely kerül kijelölésre.

−

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél 2016.10.01-től változott az erőművi hődíj és a
teljesítménydíj; valamint a fix összegű támogatás és a lakossági energia felhasználás
arányos fajlagos támogatási mértéke. Ezek eredője várhatóan +15 M Ft eredményhatású
az alaptevékenység jövedelmezőségében. A Tüzér utcai székhelyüket lebontják, a Cívis
Ház Zrt. tulajdonában lévő Hatvan utcai irodaház 5-6. emeletét veszik bérbe. (Egy
irodaházba kerülnek a Debreceni Vízmű Zrt.-vel.) A székhely lebontása miatt az itt
található hőközpont és vezetékek is selejtezésre kerülnek.

−

A Debreceni Vízmű Zrt. 8 újabb településen tovább bővíti szolgáltatási körét.

−

A DV Zrt. székhelye a Piac utca 77. szám alatti Cívis Ház Zrt. tulajdonú irodaházba
került át.

−

A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. 2017. évi eredménytervében 50 M Ft
önkormányzati kompenzáció szerepel, a 2016. évi bázissal megegyező összegben.

A következő grafikonok a mutatják a vállalatcsoport előterjesztett adózás előtti és adózott
eredményeinek az alakulását. Az adózott eredmény jobb összehasonlítást tesz lehetővé 2017.
év és a megelőző évek között, mert 2017. évben a terv szerint átalakítjuk a TAO támogatási
rendszerünket, a támogatás helyett adófelajánlást teszünk a sport és a kulturális szervezetek
javára, melynek számviteli elszámolása nem rontja az adózás előtti eredmény összegét, ez
több mint 100 M Ft adózás előtti eredményjavulást okoz 2017. évben.
A konszolidált adózás előtti eredmény 2017. évi tervezett 1.293 M Ft összege 206 M Fttal több a 2016. évi várhatónál.
A konszolidált adózott eredmény 2017. évi tervezett 1.147 M Ft összege 115 M Ft-tal
több a 2016. évi várhatónál.
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III.

Kereset tervezés

A Kormány és a Versenyszféra (a munkaadók és a munkavállalók képviseletei) 2016.
november 24-én megállapodást kötöttek a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek
emeléséről, valamint a munkáltatói terhek csökkentéséről. Ezt és az adótörvények tervezett
további közterhekre vonatkozó hatásait az alábbi táblázat mutatja be.
minimálbér
garantált bérminimum
szociális hozzájárulás
társasági adó
EHO
rehab. járulék szorzó

2016. év
111.000 Ft/hó
129.000 Ft/hó
27%
10%; 19%
27%
964.500 Ft

2017. év
127.500 Ft/hó
161.000 Ft/hó
22%
9%
22%
1.147.500 Ft

2018. év
138.00 Ft/hó (+8%)
180.500 Ft/hó
20% és további
9%
1.242.000 Ft

Minimálbér, garantált bérminimum emelés
Önmagában a minimálbér és a garantált bérminimum növekedés magas mértéke cégcsoport
szinten jelentős bértömeg növekedést okoz. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés
cégcsoportra számított összege 94 M Ft.
Általános béremelés, bértorlódás
Az Igazgatóság a 2017. évre vonatkozó minimálbéremelésen és a garantált bérminimum
emelésen kívül, az előzőekkel nem érintett dolgozók esetében 6%-os általános béremelést
engedélyezett a 180.000 Ft havi alapbér feletti keresetű munkavállalóknál.
A bértorlódások elkerülése érdekében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum és az
általános béremelés 180.000 Ft alsó határa közötti havi alapbérű dolgozóknál egy számítási
modell alkalmazásával meghatározott, lineárisan változó mértékű, 6% feletti béremelést
fogadott el az Igazgatóság.
A 180 E Ft az a havi alapbér, amely felett ténylegesen is 6% mértékű a béremelés. Az
általános béremelés mértékét nem a garantált bérminimum új felső határánál 161.000 Ft/hó
alapbér felett alkalmazzuk, hanem 180.000 Ft-nál magasabb havi bér felett. Ennek az oka a
bértorlódás. A bértorlódás alatt azt értendő, hogy a béremelés előtt különböző keresetűek
bérei megközelítik egymást, vagy teljesen egyformává válnak – ez hátrányos a dolgozói
motivációra, érdemes elkerülni.
Alapvetően három féle bértorlódás jelentkezhet:
1. a minimálbér korábbi 111.000 Ft/hó és az új 127.500 Ft/hó összege közötti alapbérű
szakképzetlen dolgozók között,
2. a garantált bérminimum korábbi 129.000 Ft/hó és az új 161.000 Ft/hó összege közötti
alapbérű szakképzett dolgozók között,
3. a garantált bérminimum új 161.000 Ft/hó összegű határához közeli, az alatti és feletti
alapbérű dolgozók között.
A bértorlódás elkerülésére a béremelés mértékének lineáris csökkentése módszerét
alkalmazzuk. A béremelés mértéke lineárisan csökken:
−
a szakképzetlen dolgozóknál a 111.000 Ft/hó-hoz tartozó 15%-tól a 127.500 Ft/hó
bérhez tartozó 6% általános béremelés mértékéig;
−
a szakképzett dolgozóknál a 129.000 Ft/hó-hoz tartozó 25%-tól a 180.000 Ft/hó
általános béremelés alsó határához tartozó 6% általános béremelés mértékéig.
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A 6% általános béremelés megegyezik az 5% pontos járulékcsökkentés nyújtotta 4%
béremelési forrásnak és a 2017. évi tervezett 2% körüli inflációnak az összegével.
Együttesen ezen paraméterekkel, a minimálbér és a garantált bérminimum
emelkedésével, valamint a bértorlódás kezelésével vállalatcsoport szinten 8% az átlagos
béremelés mértéke.
Az alábbi grafikon mutatja a 6%-os általános béremelésnél, ennek 180.000 Ft alsó határánál
azt, hogy hogyan változik az alapbérének a függvényében, a minimálbér-emeléshez, a
garantált bérminimum emeléshez és a bértorlódás elkerüléséhez szükséges béremelési mérték.
Külön-külön látható a grafikonon, ahogy a szakképzetlen és szakképzett dolgozóknál az
alapbér növekedésével a béremelés lineárisan csökken 15%, illetve 25%-ról az általános
béremelés 6%-os mértékéig.

A modell a béremelést három komponensre bontva mutatja be:
1. Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez szükséges összeg
2. Az általános béremeléshez szükséges bértömeg:
3. A bértorlódás elkerüléséhez szükséges további bértömeg:
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94 M Ft, 1,9%
238 M Ft, 4,8%
62 M Ft, 1,3%

A modell cégenként és összesen megadta:
•
a béremelés összegét:
•
a béremelés járulékát (22% + 1,5%):
•
a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra való csökkenésének
az emelés előtti bérre vonatkozó járulék megtakarítását, összesen:
•
az alapbérhez kötődő cafetéria elemek (önkéntes nyugdíjpénztári és
egészségpénztári hozzájárulás) járulékkal növelt bruttó összegét:
•
A műszakpótlék alapbéresítése megemeli az egyéb pótlékok
alapját, ennek bértöbblete és járuléka:
BÉREMELÉS HATÁSA A SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOKRA:

394 M Ft; 8%
93 M Ft
-252 M Ft
23 M Ft
18 M Ft
276 M Ft, 3,8%

A modellben speciális a Médiacentrum Debrecen Kft., ahol a 40 alkalmazottból 34 fő EKHO
foglalkoztatásban dolgozik. A kedvezményes EKHO járulék alapja a minimálbér. Változatlan
bruttó bérnél a magasabb adózású minimálbéres rész növekedésével csökken a nettó bér.
Átlagosan 1,1% béremelés, összesen 1.360 E Ft bértöbblet szükséges csak ahhoz, hogy ne
csökkenjenek a nettó bérek.
Mindezeken kívül:
• A rehabilitációs hozzájárulás mértéke nő, ennek a hatása 11 M Ft közteher növekedés, ez
0,2% béremelésnek megfelelő, annak forrását csökkentő összeg.
• A társasági adó mértéke az egységes 9%-ra csökken, ennek a 2017. évi tervezett adózott
eredményre gyakorolt hatása +43 M Ft, mely 0,7% béremelésre és járulékára ad forrást.
Béren kívüli juttatások
Változás következett be ezen kereset elemek adózásában. Cafetéria szabályozásunkban 3
csoportot különböztetünk meg:
• Cafetéria 1: a kedvezményesen adózó cafetéria elemek köre leszűkült a SZÉP kártya
juttatásaira, valamint új elemként bekerült ide az évi 100 e Ft pénzjuttatás.
• Cafetéria 2: E magasabb adózású körbe került át a cafetéria elemek többsége.
• Cafetéria 3: Ide tartoznak az adómentesen adható juttatások. A lakáscélú támogatás, a
kulturális szolgáltatás igénybevételére, sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet mellé
bekerült ide az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai ellátás.
A változások többletterhet okoznak, elsősorban a cafetéria rendszerben nagy súllyal jelenlévő
nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a kedvezményes körből való kikerülése miatt. Ennek a
kedvezőtlen hatása dolgozónként 16-31 e Ft közé esne, attól függően, hogy milyen magas
cafetéria kerettel rendelkezik és hogy milyen mértékben képes a cafetéria elemeit
átcsoportosítani a kedvezőbb adózású elemek felé.
Ugyanakkor a cafetéria 2-t terhelő EHO mértéke, követve a szociális hozzájárulási adóét,
27%-ról 22%-ra csökken. Ez 250 E Ft cafetéria 2 keret esetén megegyezik 15 e Ft-tal.
Béren kívüli juttatások közterhe:
Cafetéria 1
Cafetéria 2
Cafetéria 3

2016. év
34,51%
49,98%
0%

2017. év
34,22%
43,66%
0%

Létszám, bér és kereset tervek
A következő táblák a 2017. évi létszám, bér és egyéb kereset elemek változását mutatják be.
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2017. évi létszámterv
Adatok: fő

2017. évi keresetek terve
Adatok:E Ft
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IV.

Beruházások

A beruházások tervezésekor a korábbi évek elveit követtük: a pályázati támogatású
beruházások mellett azok a műszakilag indokolt beruházások voltak preferáltak, amelyek az
alaptevékenység biztonságos ellátásához szükségesek.
A társaságok 2017. évi tervezett beruházásai és azok forrásai
Adatok: M Ft

A saját forrású beruházások és az értékcsökkenési leírás aránya
Adatok: M Ft; %

12

A beruházások 2017-ben is lényegesen elmaradnak az értékcsökkenési leírás tervezett
összegétől, ez jelentősen hozzájárul a pénzáramunk javulásához. Ezt mutatja az előző tábla,
amely szerint összességében a saját forrású beruházásaink az értékcsökkenési leírás 31%-át
érik el. (Pénzáramot ténylegesen csak a nem támogatási fejlesztési forrásból finanszírozott
eszközök értékcsökkenési leírásából eredeztethetünk.)
A jelentős pozitív pénzáramot termelő cégeink - Debreceni Vízmű Zrt., Debreceni
Hőszolgáltató Zrt. – ezt saját forrású beruházásaik visszafogásával érik el, ezek a beruházások
az értékcsökkenésnek a Hőszolgáltató Zrt.-nél 18%-át, a Vízmű Zrt.-nél 48%-át érik el.
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2017. évi tervezett beruházási összege is alacsony,
összefüggésben az előző évek pályázati forrású nagyberuházásaival.
A DV Info Kft.-nél bérbe adandó informatikai eszközök beszerzése, az ORTOFOTO
megrendelése, valamint a ZAFIR beléptető rendszerének a Debreceni Gyógyfürdő Kft.
számára történő fejlesztése miatt lesz magas a beruházási ráfordítás. A Debreceni
Vagyonkezelőnél az optika hálózat bővítése, a Cívis Takarító Kft.-nél, 1 Ford
haszongépjármű vásárlása miatt lesz magasabb a beruházási ráfordítás az éves értékcsökkenés
összegétől.
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Beruházások tagvállalatonkénti bemutatása
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2017 évi tervezett 126 M Ft beruházási összegből 126 M Ft a
saját forrású került betervezésre.
II.
Hatvan u. 62 társasház távhőellátásba történő bekapcsolása
III.
Párizsi udvar II ütem távhőellátásba történő bekapcsolása
IV.
Hatvan u. 33. - Csók u. sarok társasház távhőellátásba történő bekapcs.
V.
Jégcsarnok bővítés, Derék u. 33
VI.
Arany J. u. 37. sz. alatti társasház távhőellátásba történő bekapcsolása
IX..
Vezeték felújítási tartalék
XI.
Petőfit ér 9. sz. alatti hőközpont rekonstrukció
XIII.
Hőközpont felújítási, bővítési tartalék
XV.
KEHOP 2. ütem előkészítése (tervezés, pályázat készítés)
XVI-XIX.Szerszámok, berendezések leolvasók pótlása, cseréje
XX.
Költözéssel kapcsolatos kisértékű beszerzések
XXIV. Füredi u. 75. sz. alatti Irodaház távhőellátásba történő bekapcsolása
XXV.
Nádor utcai Családsegítő központ távhőellátásba történő bekapcsolása
XXVI. Jerikó utca 23. sz. alatti területvezetőség átalakítása

10,0 M Ft
18,3 M Ft
10,1 M Ft
2,9 M Ft
7,7 M Ft
10,0 M Ft
6,5 M Ft
5,0 M Ft
14,0 M Ft
5,4 M Ft
6,7 M Ft
3,6 M Ft
16,5 M Ft
3,5 M Ft

Debreceni Vízmű Zrt. A 2017 évre tervezett 913,5 M Ft beruházási összegből 312,5 M Ft
állami, 101,8 M Ft Önkormányzati támogatási forrásból valósul meg. A saját forrás 499 M Ft.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X-XIII.
XV.

Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstr., felújítás, beruh.
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonst., felújítása, beruh.
Vízelosztás (rekonstrukció, felújítás, beruházás)
Szennyvízelvezetés (rekonstrukció, felújítás, beruházás)
Szennyvíztisztítás (rekonstrukció, felújítás, beruházás)
Egyéb ágazati beruházás
Nyírlugos víz és szennyvíz hálózat rekonstrukciója
Nyírmihálydi, Nyírgelse víz és szennyvíz hálózat felújítása
Biharkeresztes, Ártánd víz és szennyvíz hálózat felújítása
Üzemeltetett települések víz és szennyvíz hálózat rekonstrukciója
Üzemeltetett településeknél eszköz átvétel

5,5 M Ft
47,2 M Ft
75,4 M Ft
272,5 M Ft
94,2 M Ft
26,2 M Ft
153,6 M Ft
150,7 M Ft
4,3 M Ft
63,5 M Ft
20,5 M Ft

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2017. évi beruházási terve 130,8 M Ft, ehhez 125,8 M Ft
a saját forrás és 5,0 M Ft állami forrást kívánnak igénybe venni az Intermodális központ
építéséhez kapcsolódóan.
I.
1-es villamos pályaszakaszainak korszerűsítése, síncserék
II.
Trolibusz javítócsarnok, 3 akna felújítása
IV.
Intermodális központ építésével kapcsolatos feladatok
VI.
Formaruha beszerzés
VII.
Gépjármű üzemeltetéshez eszközbeszerzések
VIII.
Informatikai beszerzések
X.
Salétrom utcai javító csarnok, mosó épület rekonstrukció előkészítése
XI-XII. Térfigyelő rendszer Segner tér, villamos-troli átadás-átvételi helyeihez
XIV-XVI.Egyéb beszerzések
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31,0 M Ft
15,0 M Ft
10,0 M Ft
27,0 M Ft
16,4 M Ft
5,9 M Ft
4,0 M Ft
4,0 M Ft
15,0 M Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2017. évi beruházási terve 132,1 M Ft, egészében saját forrású.
I.
Informatikai beszerzések
6,7 M Ft
II-V.
Termál Hotel – szállás, vendéglátás, étterem
15,3 M Ft
VI-VIII. Lycium – szállás, rendezvény, vendéglátás, wellness
17,4 M Ft
IX.
Műszaki szolgáltatás beruházásai
8,2 M Ft
XI-XII Mediterrán Élményfürdő – eszközpótlás, műszaki felújítások
76,1 M Ft
XIII.
Termálfürdő – eszközpótlás
6,7 M Ft
XVI.
Strandfürdő
1,3 M Ft
Cívis Ház Zrt. 2017. évi beruházási terve 1.677 M Ft, ebből 105 M Ft saját forrású. Az
Önkormányzati forrás 362 M Ft, az EU forrás 1.210 M Ft a reptéri ILS rendszer fejlesztés II.
ütemének megvalósításához szükséges.
I.
Városi érdekű homlokzat felújítások, közterületek, udvarok díszburkol. 27,0 M Ft
II.
Bevételnövelő és állagmegóvó beruházások és felújítások:
31,7 M Ft
V.
Jászai Mari téri épületek áttervezése
15,7 M Ft
40,0 M Ft
VI.
Hatvan u. 12-14 Vízmű irodaház V-VII. emeletének felújítása
VII.
Reptéri ILS rendszer fejlesztése, II. ütem
1.560,0 M Ft
DV Info Kft. 2017. évi beruházási terve 127,6 M Ft, amely teljes mértékben saját forrású.
I.
Munkaállomások beszerzése
30,3 M Ft
II.
Szerverek beszerzése
6,1 M Ft
III.
Hálózati eszközök beszerzése
10,3 M Ft
IV.
Szoftverek, szoftver licencek beszerzése
25,6 M Ft
V.
Építés (szerver szoba átalakítása)
5,0 M Ft
VI.
ORTOFOTÓ 2017
18,4 M Ft
VII.
Szoftver fejlesztések
32,0 M Ft
Médiacentrum Debrecen Kft. 2017. évi beruházási terve 180,9 M Ft, amelyből 30,9 M Ft
saját forrású, míg 150 M Ft hitel felvétel mellett biztosítható, ami a megvásárlásra kerülő
közvetítő kocsi felszereléséhez szükséges.
II.
DEHIR hírportál fejlesztése
4,0 M Ft
175,3 M Ft
VI.
Közvetítő kocsi vásárlása, felszerelése
DV Parking Kft. 2017. évi beruházási terve 42,1 M Ft, amely teljes mértékben saját forrású.
I.
Siemens Prizma parkoló automaták beszerzése, felújítása
29,1 M Ft
IV.
Parkolási rendszerhez számítógépek és eszközök cseréje
1,2 M Ft
V.
Parkoló eszközök cseréje
2,8 M Ft
VI.
Ügyfélszolgálati bérletbeállítás biztosítása
2,0 M Ft
2,0 M Ft
VII.
Analóg rendszerű térfigyelő kamera cseréje digitálisra
VIII.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
5,0 M Ft
Zsuzsi Erdei Vasút Kft. 2017. évi beruházási terve 10,8 M Ft, amely saját forrású, ebből a
járművek felújítása, vizsgáztatása 9,5 M Ft
Cívis Takarító Kft. 2017. évi beruházási terve 6,7 M Ft, melyből 5,8 M Ft egy
tehergépjármű beszerzés.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beruházási terve 18,1 M Ft, saját forrású, amelyből
az Optikai hálózat bővítése 16,7 M Ft.
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V.

Likviditás

Minden évben az üzleti tervezés legfontosabb területe a likviditás tervezése, a tervezési
folyamat fő terméke a likviditási tervtábla. A vállalatcsoport 2014. április hónaptól
folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodik – addig a pozitív cash-pool egyenleg mellett a
cégcsoport működését maga tudta belsőleg finanszírozni. A korábban nagy számviteli
eredményt elérő cégeink eredménytermelő képessége a vagyonfelértékelés, a rezsicsökkentés,
a központ terhek növekedése miatt lecsökkent, ugyanakkor pozitív pénzáramuk még jelentős
maradt. A pályázati támogatású beruházásaink önerő igényét a továbbiakban is biztosítanunk
kell.
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által a közszolgáltatási szerződések alapján végzett
közösségi közlekedés 2015. évi kompenzációs igényét a közlekedési vállalat beszámolójában
kimutatott, 2.257.127 E Ft összegben a Közgyűlés határozatával elfogadta, illetve úgy
határozott, hogy ennek a kifizetéséről a Közgyűlés későbbi ülésén dönt majd. A likviditási
tervben ennek a folyósítása nem szerepel.
A tagvállalatok forint cash-pool állománya a 2016.09.21-i EUR hitel konverziója miatt
összességében 10,6 Mrd Ft-tal megnőtt, jelenlegi összege 12,8 Mrd Ft. A devizahitelünk és az
árfolyamkockázata a továbbiakra megszűnt. Az OTP folyószámlahitel 2016.08.10-ei
módosításával a kamatfelár jelentősen csökkent: a forint hitel esetében 1,5%-ról 1%-ra
mérséklődött.
A vállalatcsoport likviditását, a 13,7 Mrd Ft folyószámla hitelkeretünk kihasználtságát a
következő oldalon lévő grafikon mutatja. 2017. február elején megközelítettük a hitelkeretünk
határát. A rendelkezésünkre álló 3 Mrd Ft beruházási kölcsönünkből utófinanszírozással
lehívunk 2.041 M Ft-ot. Ezzel a folyószámlahitelünk kihasználtsága 11,7 Mrd Ft-ra
mérséklődik. A tervezésnél előírt likviditásjavító intézkedések hatására érhető el, hogy év
közben folyamatos, lassú javulással 10,8 Mrd Ft-ra csökkenthető a folyószámla hitelünk.
Ezek a likviditásjavító intézkedések:
−
saját forrású beruházási ráfordítások alacsony szinten tartása;
−
létszám felvétel korlátozása;
−
intézkedés a tagvállalati üzemi veszteségek mérséklésére, megszüntetésére;
−
bázishoz viszonyított eredményromlás megakadályozása: béremeléshez forrásteremtés
más ráfordítások megtakarításaival.
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Likviditás összehasonlítása
2017. Terv – 2016. Várható
Adatok: e Ft

A táblázat a 2017. év tervezett likviditását (a december 31-ei záró egyenlegeket, illetve az éves pénzáramokat) tagvállalatonként hasonlítja össze a bázis 2016. év
adataival. Az összehasonlíthatóság érdekében két korrekciót tettünk a 2016. évi pénzáramokban, kiszűrtük a tagvállalatok és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
közötti osztalék és pótbefizetés pénzmozgásait, valamint a Főnix Irodaház Kft. 2016.07.31-ei kiválását a Cívis Ház Zrt.-ből, amely során a Zrt. 500 M Ft cashpool kölcsönt követelést adott át a Kft.-nek. Úgy tervezünk, hogy a Főnix Irodaház Kft. nyitó cash-pool egyenlege februárban kikerül a cash-pool rendszerből.
A vállalatcsoport a fenti táblázat szerint 2017. évben 1.717 M Ft-tal csökken a forint folyószámlahitelünk. A 2017. évi terv szerinti záró egyenlegünk, forint
hitelünk 10.717 M Ft lesz.
− A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a pénzáramot tekintve mutat nagy, 4.996 M Ft javulást 2017. évben. 2017 februárjában 2.041 M Ft beruházási hitelt hívunk
le (a Déli Iparterülettel kapcsolatban már felmerült kiadásokra). 2016. májusban a 2015. évi számviteli eredménye után 2.163,8 M Ft osztalékot fizettünk a
DMJV önkormányzatának. A 2017. évi terv nem tartalmaz osztalékfizetést a DMJV részére. 2016. évben a Déli Iparterület fejlesztésére összesen 996 M Ft-ot
költöttünk. Ezt a fejlesztést a terven kívüli külön projektként kezeljük 2017-ben is, csupán 40 M Ft bontási költséget és 45,5 M Ft tagvállalatok által készített
közműterv-vásárlást szerepeltetünk a likviditási tervben.
− A DKV Zrt. pénzárama 1.794 M Ft-tal romlik. Ebből 2.257 M Ft a 2015. évi kompenzáció hiányának, 540 M Ft a buszbérleti díj csökkenésének és 120 M Ft
a személyi jellegű ráfordítások növekedése a közös hatása.
− A Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nek pozitív cash flow-ja 143 M Ft-tal csökken. Nem terveznek a 2016. évihez hasonló 155 M Ft retrospektív támogatási
bevétellel.
− A Debreceni Vízmű Zrt. pozitív cash flow-ja 259 M Ft-tal csökken, elsősorban a beruházási ráfordítások miatt.
− A DV Info Kft. cash-flow-ja 166 M Ft-tal javul, mert csökken a tervezett beruházások összege a bázishoz képest.
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VI.

Tagvállalati tervek bemutatása

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
A társaság összesen 1.785.126 GJ vásárolt hőmennyiséggel számol a bázis 1.786.475 GJ-lal
szemben. A bázisban 13,35% a hőveszteség értéke, a tervben 13,15%. Változott 2016.
október 01-től az erőművi hődíj és teljesítménydíj, a fix összegű támogatás és a lakossági
felhasználásra vetített fajlagos támogatás mértéke.
• A beszállítói energiaárak a díjváltozás hatásával lettek figyelembe véve (a vásárolt
hődíj 2.833 Ft/GJ-ról 2.184 Ft/GJ-ra csökkent, a fizetendő teljesítménydíj is csökkent
10.735.000 Ft/kW-ról 10.205.000 Ft/kW-ra).
• A hulladékhő díja 283,3 Ft/GJ-ról 218,4 Ft/GJ-ra csökkent.
• 2016. któber 01-től a fix havi támogatási díj 166.066 E Ft/hó összegről lecsökkent
157.321 E Ft/hó-ra és a korábbihoz képes jelentősen lecsökkent a lakossági
értékesítésre eső támogatási összeg (565 Ft/GJ-ról -695 Ft/GJ-ra, negatív értékre).
• A DOTENERGO Kft. vonatkozásában a változás az, hogy 10.735 E Ft/MW-ról
10.205 E Ft/MW-ra csökken a díj.
Az alaptevékenység három legfontosabb elemének (árbevétel, támogatás és energia költség)
eredője 15 M Ft növekedést mutat a tervben.
Adatok: M Ft
Alaptevékenység árbevétele
Támogatás
Hőenergia költség
"Fedezet"

2016. bázis
6 957
2 012
7 022
1 947

2017. terv
6 891
1 298
6 227
1 962

Változás
-66
-714
-795
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Az Aktivált saját teljesítmények értéke 3,2 M Ft-tal nő a KEHOP II. ütem Csapó u.
hőközpont-vezeték, Keleti gerincvezeték projekthez kapcsolódó előkészítő munkák
munkabérek elszámolása miatt.
Az egyéb bevételek 733 M Ft többletéből 714 M Ft a központi támogatás növekedése. 2016ban kapott retrospektív támogatás155 M Ft összege 40,7 M Ft-tal meghaladta a támogatott
eszközök nettó értékét, ezt egyösszegben elszámolásra került fejlesztési támogatás
bevételeként. 2017-ben ilyen támogatással nem terveznek. A tárgyi eszköz értékesítés 15 M
Ft-tal nő a Déli Iparterület terveinek értékesítése miatt. A bázisnál 5,7 M Ft-tal több lesz a
követelésre képzett értékvesztés visszaírása.
A hőenergia költségen kívüli Anyagjellegű szolgáltatások a 1 M Ft-tal maradnak el a tervtől:
• A villamos energia költség 34,3 M Ft-tal kevesebb. A díj 13,39 Ft/kWh-ról 12,63 Ft/kWhra csökken, e mellett felhasználás csökkenés van a Tüzér u. telephely kiesése miatt,
továbbá 2016-ban 16,8 M Ft előző évekről áthúzódó, utólag számlázott díj jelentkezett.
• A Műszaki és fenntartási anyagoknál 8,6 M Ft megtakarítással számolnak.
• Az egyéb karbantartások 9,4 M Ft-tal emelkednek, elsősorban a hőcserélők tapasztalt
gyakoribb meghibásodása miatt.
• Az ingatlan bérleti díjak 11,2 M Ft emelkedése a Cívis Ház Zrt. részére fizetendő többlet a
székhelyváltozás miatt. Többletként jelentkezik még a DV Parking Kft. részére fizetendő
parkolók bérleti díja és a DKV Zrt.-nél bérelt irattár díja.
• A járművek bérleti díja 4 M Ft-tal emelkedik új gépjárművek bérlése miatt.
• Az egyéb szakértői díjak 4,5 M Ft növekedése főképp a retrospektív támogatású
Tócóskerti és Ispotály utcai projektek fenntartási jelentéseinek a költsége.
• A DV Zrt.-nek fizetendő üzletviteli tanácsadási díj 17,1 M Ft-tal emelkedik.
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• A DV Info Kft.-nek fizetendő díj 1,1 M Ft növekedésének oka a számlák digitális
archiválásának többlet szolgáltatása, amelyet már a bázis év őszétől igénybe vesznek.
• A székhelyváltozás következtében 7 M Ft-tal csökken a vagyonvédelem és 4,8 M Ft-tal
takarítási költség is.
A személyi jellegű ráfordítások összege 9,8 M Ft-tal magasabb a terv évben. A Zrt. létszáma
83 fő lesz, amely 1 fős létszám csökkenést jelent. A béremelés és járulékváltozás együttes
hatása +12,6 M Ft.
Az értékcsökkenési leírás kisebb 34,6 M Ft-tal, aminek a leglényegesebb oka, hogy 2016.
szeptemberben 256 M Ft bruttó értékű hőközpont terven felül leírásra került, amelynek a
tervszerinti értékcsökkenésre gyakorolt hatása -50 M Ft. Az új, aktivált beruházásokhoz
kapcsolódóan 15 M Ft értékcsökkenési elszámolás merül fel.
Az egyéb ráfordítások 24,5 M Ft-tal csökkennek.
• A selejtezések 7,5 M Ft értékben lesznek, a bázis évhez képest a tárgyi eszközök terven
felüli értékcsökkenése 4,4 M Ft-tal nő.
• A követelésekre értékvesztése 9,3 M Ft-tal nő.
• A tárgyi eszköz értékesítések könyv szerinti értéke 13,2 M Ft.
• A 2016. évben látványcsapat-sport támogatásként adott 52 M Ft 2017. évben
adófelajánlásként jelentkezik.
A pénzügyi műveletek eredménye 16,5 M Ft-tal kevesebb, a 2016. évi konverzió
árfolyamnyeresége, valamint az alacsonyabb kamatmértékek miatt.
A 2017. évi adózás előtti eredménye 167,8 M Ft, a bázisnál 1,3 M Ft-tal jobb.
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Debreceni Vízmű Zrt.
A tervezett értékesítés nettó árbevétele 317,3 M Ft-tal (+5,13%) nő.
2017. január 1-től a Zrt. látja el Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatás, valamint Konyár, Kokad, Kismarja, Tépe ivóvíz szolgáltatási
tevékenységét is. Ezekre a településekre a Zrt. az átadó TRV Zrt. díjait alkalmazza, új díjelem
nem kerül bevezetésre.
Az árbevétel növekedés legfőbb összetevői:
• Az ivóvíz ágazatban 855 ezer m3 (+6,6%) volumen növekedés lesz a 8 kistérségi település
többlete miatt, a szennyvízelvezetésben 425 ezer m3 (+3,2%) a volumennövekedés, ezek
hatása 316,1 M Ft (+5,5%) árbevétel többlet a víziközmű szolgáltatás terén. (A
rezsicsökkentés miatt számított lakossági árbevétel elmaradás éves szinten 448,3 M Ft.)
• Többletszennyezésből adódó árbevétel 16,3 M Ft-tal több, melynek tényezői:
– TEVA Gyógyszergyárhoz kapcsolódó többlettisztítás bevétele 5 M Ft, mely 7,8 M Fttal kevesebb a bázisnál. A TEVA Gyógyszergyár a korábban megépített szennyvíz
előtisztítóját folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a környezetirányítási
rendszere is megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak.
– 2017. évtől kezdődően a csemegekukorica feldolgozásából származó szennyvizek
tisztítását nem a Globus Zrt. Monostorpályi úti telephelye, hanem a Debreceni Vízmű
szennyvíztisztító telepe fogja végezni. A jelenlegi kapacitással számolva, a Debreceni
Vízmű Zrt. részére fizetendő többlettisztítási díj 24,1 M Ft többlet árbevételt jelent.
• A külső megrendelésre végzett laborvizsgálatok árbevételét 2017. évben 44 M Ft-ra
tervezték, a csökkenés a 2016. évihez viszonyítva 10,8 M Ft:
– 2017. éven a külső vállalkozók által végzett ivóvíz-minőség javító feladatokkal
kapcsolatos laborvizsgálatok jelentősen csökkennek a garanciális javítások
befejeztével;
– a laborvizsgálati díjakat átlagosan 2%-os díjemeléssel kalkulálták.
• 2017. február hótól a Tócóskerti Uszoda igénybevételi díjai 15%-kal emelkednek az
üzemeltetési veszteség csökkentése érdekében, melynek hatását a tervbe beépítették, ez 1,7
M Ft-os bevételi többletet eredményez.
• Közvetített szolgáltatások értéke 119 M Ft, amely 10,1 M Ft-tal haladja meg a bázist.
– az ISPA eszközök továbbszámlázott felújítása 37,5 M Ft,
– Biharkeresztes és a térségi települések koncessziós díj és önkormányzati forrás terhére
megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 43,8 M Ft,
– a kistérségeknek továbbszámlázott vagyonbiztosítás díja 3,5 M Ft,
– A Déli Ipari Park tervezésének továbbszámlázása DV Zrt. felé 10,6 M Ft,
• Egyéb árbevétel csökkenés 3,9 M Ft (építőipari árbevétel, anyagértékesítés, bérleti díjak).
Az aktivált saját teljesítmények értéke 40,8 M Ft, amely bázis szinten marad. A saját rezsis
beruházásként 2017-ben 15 M Ft értékben kutak új szabvány szerinti villámvédelmi
rendszerének kiépítését és szűrőhenger felújítását, 18,3 M Ft értékben közművezetékek
műszaki ellenőrzési tevékenységét tervezik.
Az egyéb bevételek terv eltérése +10,9 M Ft.
• A káresemény bevétele 11,3 M Ft-tal kevesebb. A 2016-os magasabb összeg a Csapó
utcai csőtörés után kapott biztosítási díj és az I. telepi klórozó automatikát érintő
villámcsapás kártérítése volt, amivel már a tervévben nem kalkulálnak.
• Behajtási költség általányként 2,7 M Ft-tal kevesebbet terveznek.
• Céltartalék felszabadításra 34,1 M Ft-tal magasabb összegben kerül sor, amely a 2016évben a térségi települések vízhálózat mosatására, vízmérőóra cserére és felmerülő
rendkívüli, korábbi években elmaradt karbantartási munkák költségére képzett és
felszabadítani tervezett érték.
• A fejlesztési támogatás egyéb bevétele 4,7 M Ft-tal kevesebb, mely Debrecenben a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból megvalósuló beruházások csökkenő amortizációja.
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Az anyagjellegű ráfordítások 180,5 M Ft-tal meghaladják a bázist:
• Az alapanyagok költségének növekedése 30,1 M Ft, ez az új kistérségi települések
üzemeltetésének alapanyag igény többlete.
• Műszaki anyagok költségénél 14,2 M Ft csökkenést terveznek, mivel a 8 új kistelepülés
tervezett költsége 25,1 M Ft, valamint a többi település anyagfelhasználásánál 39,3 M Ft
csökkenéssel terveznek. A vízmérő cserékből csak azokat ütemezik be, melyeknél az
műszakilag indokolt (sérült, fagyott, a fogyasztási adatok alapján megbízhatatlan stb.),
illetve Debrecen vonatkozásában az ivóvíz és a szennyvízágazaton egyéb karbantartási
munkáik anyagfelhasználására fordítható keretének csökkentésével, karbantartási
ciklusidők kitolásával is megtakarítással kalkulálnak.
• Az üzemanyag felhasználás 6,6 M Ft-tal magasabb, amelyből 4 M Ft az új települések
miatt jelentkezik, 2,6 M Ft pedig az üzemanyagár emelkedés hatása.
• Az energia költség 56,9 M Ft-tal nő. A növekedés oka az új települések energia igénye.
Szennyvízágazati V.10 beruházási projekt keretében ideiglenesen a vásárolt villamos
energia költsége nő. A Hosszúpályiban lévő szennyvíztisztító telepet is a Zrt. üzemelteti
2017-től, így itt is többlet villamos energia költség jelentkezik.
• A 8 új település munkaruha-védőruha felhasználására 3,1 M Ft-os többletet terveznek.
• Gépjármű karbantartás 2,2 M Ft-tal csökken, mivel folyamatosan cserélik elöregedett
gépjárműveiket.
• Az egyéb karbantartások 5,1 M Ft-tal magasabbak, amit szintén az új települések kezdeti,
nagyobb karbantartási igénye generálja.
• A szennyvíziszap ártalmatlanításának költsége 6,5 M Ft-tal nő, az AKSD-nek fizetendő,
szennyvízágazatnál jelentkező, rácsszemét és szennyvízhomokra vonatkozó 6 E Ft/tonna
lerakási járulék következtében, amely új költségelem.
• Ingatlanok bérleti díja 2,1 M Ft-tal csökken, a Hatvan utcai irodaház Debreceni
Hőszolgáltató Zrt-nek bérbe adott területével arányos részével.
• A gépjármű bérleti díj 13,2 M Ft-tal nő, a bérelt autók számának növekedésével terveznek.
• Egyéb bérleti díjak összege 14,4 M Ft-tal nő. Az ISPA eszközök közműhasználati díjának
csökkenésével, a térségi települések eszközhasználati díj növekedésével és a
biharkeresztes-ártándi eszközhasználati díjnövekedésével számolnak a tervévben.
• Vagyonvédelem 4,4 M Ft-tal nő, a 2017-es minimálbér-emelkedéssel összefüggésben.
• A takarítás költségének 3,6 M Ft emelkedésénél díjemeléssel kalkuláltak, amely szintén a
minimálbér emelkedés hatása.
• Informatikai szolgáltatások költség növekedése 5,2 M Ft, mivel az új települések
többletszolgáltatást igényelnek.
• A számlakészítés költsége 4,6 M Ft–tal emelkedik, a 8 új településsel kapcsolatban.
• A közvetített szolgáltatások értéke 12,1 M Ft-tal magasabb, a Déli Ipari Park tervezésével
kapcsolatos költségek (10,6 M Ft) továbbszámlázása miatt, valamint a térségek számának
növekedésével azok biztosított eszközértéke, továbbszámlázott vagyonbiztosításuk értéke
is nő (+2,0 M Ft).
• Bankköltség emelkedés 8,4 M Ft, a 8 új település bankszámla költsége miatt.
• Az egyéb szolgáltatásoknál jelentkező 7,2 M Ft többlet a volumenarányos vízkészlet
járulék többlete és az új térségek üzemeltetésével kapcsolatos felügyeleti díj miatt
keletkezik.
Személyi jellegű ráfordításoknál az emelkedés 268,6 M Ft, amely a jogutódlással átvett és
előző évi létszám felvételek áthúzódó hatása (32 fő statisztikai létszámnövekedés a 8 új
településhez kacsolódik és Debrecenben a munkaerő igény miatt jelentkezik). A minimálbéremelés és egyéb béremelés hatása 137,5 M Ft.
Az értékcsökkenési leírás 44,6 M Ft-tal csökken. A bázis év szeptemberében, 20%-os
kulccsal leírásra került eszközök áthúzódó hatása és az új és tervezett, aktivált beruházások
hatása miatt.
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Az egyéb ráfordítások 74,7 M Ft-os csökkenésének főbb tételei:
• Az elszámolt értékvesztések és terven felüli értékcsökkenések 18,4 M Ft-tal kisebb
összegben jelentkeznek. Ezen belül a terven felüli értékcsökkenésnél 22,4 M Ft-tal
kevesebbre, a kistérségi és új településeken a követelés értékvesztésénél 4,0 M Ft
többletre számítanak.
• Káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások 12,1 M Ft-tal alacsonyabb összegben
kerültek tervezésre, mivel a bázis évben itt számolták el a Csapó utcai csőtörés egyéb
ráfordítását.
• Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összege 6,3 M Ft-tal csökken, a vízvédelmi bírság
csökkenésével terveznek.
• Céltartalék képzésnél 58,5 M Ft-tal kisebb összeggel terveznek, mivel alacsonyabb a
nyugdíjba vonulásokra képzett céltartalék és kisebb a jövőbeni költségekre képzett
céltartalék is.
• A helyi adók növekedése 4 M Ft, mivel az új települések helyi adója is tervezésre került.
• Központi adók növekedése 38,7 M Ft, a 2017.01.01-től üzemeltetett új települések
közművezeték-adója, vízterhelési díja miatt és a debreceni vízterhelési díjnál is
növekedéssel számolnak.
• A pénzeszköz átadás 23,8 M Ft-tal kevesebb, a TAO támogatás átalakítása miatt
A pénzügyi műveletek eredménye 12,3 M Ft-tal alacsonyabb lesz. A kapott osztalék
11,4 M Ft-tal kevesebb. Osztalékot kapnak a DEVIZÉP Kft.-től 5,8 M Ft-ot, az ANH Kft.-től
54,2 M Ft-ot, melyet a társaságok várhatóan pozitív 2016. évi gazdálkodási eredményei
tesznek lehetővé.
Adózás előtti eredménye 324 M Ft, ez a 2016. várhatótól 14,1 M Ft-tal kevesebb.
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Cívis Ház Zrt.
Az árbevételi terve 38,3 M Ft-tal jobb a bázisnál:
• A lakbérbevétel 10,3 M Ft-tal nő. 2017. január 1-től a régi típusú lakbérek 4%-kal, az új
típusúak 2%-kal kerülnek megemelésre, ennek hatása +18,4 M Ft. 2016 novemberében 70
lakás pályáztatását kezdték meg melynek 2017. évi hatása +8 M Ft. Üresedés,
lakásértékesítés (2016-ban 47 db) miatt 16 M Ft bevétel-kiesésre számítanak.
• A helyiségbérleti díjbevétel többlete +4,6 M Ft: A 2017. évi üresedések és
díjkedvezmények miatti kiesést kompenzálják az új bérbeadások (pl. Hőszolgáltató és DV
Zrt. irodabérlet).
• A készletként nyilvántartott ingatlanok értékesítése bevételének többlete 59,2 M Ft. Két
ingatlan eladással terveznek 30,7 M Ft számviteli eredménnyel.
• A közvetített szolgáltatások árbevétele (és költsége is) 41 M Ft-tal csökken. 2016. évben a
Piac u. 20. sz. alatti Régi Városháza felújításának összegét továbbszámlázták a DMJV
önkormányzat felé. Ugyanakkor terveznek a Déli Iparterülethez kapcsolódó +10,2 M Ft
összegű tervdokumentációk értékesítésével a DV Zrt. felé.
• Az egyéb árbevétel 4,2 M Ft-tal nő. Csökken az önkormányzattól a vagyonkezelési
szerződéshez kapcsolódóan kapott árbevétel 4,5 M Ft-tal, valamint a városközpont
parkolók bevétele 1,5 M Ft-tal, ugyanakkor 10,4 M Ft-tal nő a helyiségek üzemeltetési
árbevétele az új bérbeadások miatt.
Az Aktivált saját teljesítmények értéke 2 M Ft-tal csökken, mert az üdülővel kapcsolatos
karbantartási munkák elmaradnak a bázis évi összegtől.
Az egyéb bevételek 77,4 M Ft-tal csökkennek. Három tárgyi eszközként nyilvántartott
üzlethelyiség értékesítésével, összesen 22 M Ft számviteli eredménnyel, valamint egy lakás
értékesítésével terveznek 4,6 M Ft számviteli eredménnyel, amely összesen 2,9 M Ft-tal
marad el a 2016. évi értékesítések bevételétől és 8,8 M Ft-tal a bázis évi számviteli
eredményétől. 2016-ban 40 M Ft kapott foglaló elengedett kötelezettségként került
bevételként elszámolásra egy peres ügy lezártával. 2017-ben 12,2 M Ft-tal kevesebb visszaírt
értékvesztéssel számolnak, valamint 6,4 M Ft-tal kevesebb lesz az értékcsökkenés arányosan
elszámolható fejlesztési támogatás.
Az anyagjellegű ráfordítások 39,6 M Ft növekedésének okai:
• Karbantartási költségek növekedése 11,2 M Ft, ebből 8 M Ft a Kálvin tér 11. sz. alatti Új
Városháza tetőfelújítása, 3 M Ft a gázhálózatok és készülékek kötelező felülvizsgálatának,
javításának áthúzódó költsége.
• A közös költség 4 M Ft-tal emelkedik a Derék u. 22. sz. alatti társasházban.
• A járművek bérleti díja 2,4 M Ft-tal nő.
• Hirdetés-reklám elmaradása 8,4 M Ft.
• A takarítási költségek 7,2 M Ft növekedésének oka, hogy 2016-ban a Széchenyi-terves
lakásokkal kapcsolatos elszámolásban a közvetített szolgáltatások között jelentkeztek.
• A DV Zrt.-nek fizetendő üzletviteli tanácsadási díjak 14,1 M Ft-tal emelkednek.
• Az ELÁBÉ az értékesített telkekhez kapcsolódóan 46,9 M Ft-tal nő.
• A közvetített szolgáltatások értéke 40,1 M Ft-tal csökken az árbevételnél részletezett okok
miatt.
A Személyi jellegű ráfordítások többlete 10,6 M Ft változatlan létszám és 6% béremelés
mellett.
Az értékcsökkenési leírás 22,3 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.
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Az egyéb ráfordítások értéke 92 M Ft-tal csökken. 2016-ban 41,5 M Ft nettó értékű
behajthatatlan követelést írtak le az említett peres ügyhöz kapcsolódóan. 10 M Ft-tal több
követelés értékvesztéssel terveznek. 3,8 M Ft-tal csökken az építményadó (Tüzér u. 4.
kiválása). 5,8 M Ft-tal kevesebb kötbér és késedelmi kamatfizetéssel, valamint 3,5 M Ft-tal
kevesebb tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenéssel terveznek. A 2016-ban látványcsapatsporttámogatásra adott 41,5 M Ft adófelajánlásként jelentkezik 2017-ben.
A pénzügyi műveletek eredménye 39 M Ft-tal csökken. 2016-ban a devizahitel konverzió
miatt 101 M Ft árfolyamnyereség realizálódott. 2017-ben 21,4 M Ft-tal több osztalékkal
terveznek elsősorban a Debreceni Vízmű Ingatlanfejlesztő Kft.-től. A kamatfizetési
kötelezettség és kamatbevétel egyenlegében 39,5 M Ft-tal több pénzügyi eredményt okoz az
alacsonyabb kamatmértékek miatt.
Adózás előtti eredményterv 577,2 M Ft, a bázistól 15,9 M Ft-tal kevesebb.
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DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Az értékesítés nettó árbevétele összesen +15,1 M Ft-tal nő a terv szerint.
A menetdíj bevételeink tervezésekor a volumenekkel súlyozottan 2,64%-os tarifaemeléssel
számoltak. A tarifaemelési javaslatot a DMJV Önkormányzat Közgyűlése 300/2016 (XI.24.)
számú határozatával fogadta el.
• Személyszállítási bevétele magasabb +22,5 M Ft-tal, amely a tarifaemelésnek köszönhető.
A volumeneknél óvatos emelkedéssel számolnak. Ezen belül a tarifaemelést érintő
értékszelvények és a hozzá kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatások összege 17,4
M Ft-tal magasabb a bázisnál. Az egyéb (utazási utalványok, igazolványok, visszatérítések,
pótdíjas menetjegyek) és a szerződéses járatok területén számolnak 3,4 M Ft árbevétel
csökkenéssel.
• Az anyageladás és közvetített szolgáltatások bevételében 3,7 M Ft csökkenéssel
számolnak.
• A különjáratoknál kismértékű bevétel emelkedéssel terveznek (+1,9 M Ft).
• Az ipari szolgáltatás és bérbeadás területén 2,1 M Ft csökkenéssel számolnak.
• A reklám bevételek 3,5 M Ft csökkenésével terveznek.
Az aktivált saját teljesítmények csökkenése 50 M Ft. A tervezett, érintett beruházások:
• Intermodális Központ megvalósításával kapcs. feladatok
(ideiglenes végállomás, villamos járműjavító hely)
5,0 M Ft
• műszaki állapot miatti síncserék 1-es villamos pálya
6,0 M Ft
• 1884-1984 „ikerkocsi” nosztalgia villamos értéknöv. felújít. 5,0 M Ft
Az egyéb bevételek csökkenése 29,9 M Ft.
• Káreseményekkel kapcsolatos bevételekre 9,5 M Ft-tal többet terveznek a folyamatban
lévő esetek alapján.
• A tervezett bírság, pótdíj bevétele a bázis alatt lesz 4,9 M Ft-tal, ebből 2 M Ft a behajtási
költség átalány törvényi szabályozásának változása miatt.
• A tárgyi eszközök érékesítése 14 M Ft-tal kevesebb, mivel a bázis évben értékesítésre
került a tokaji üdülőház.
• Az önkormányzati kompenzáció 2.235,8 M Ft tervezett összege 282,7 M Ft-tal kevesebb a
bázisnál.
• A fejlesztési támogatások többlete 269,3 M Ft, ennek fő oka az Intermodális Központ
bontása miatt kivezetésre kerülő eszközök terven felüli értékcsökkenésével párhuzamosan
elszámolandó támogatások időbeli elhatárolásának feloldása.
Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése 450,3 M Ft:
• A műszaki és fenntartási anyagok költsége 17,6 M Ft-tal kisebb a bázisnál, a saját rezsis
beruházás jelentős csökkenése miatt.
• Az üzemanyag felhasználás 103 M Ft-tal nő, mivel a gázolaj bázis éves súlyozott átlagára
240,87 Ft/l, míg a premissza 270 Ft/l. Az IKKK építése miatt többletfutással is számolnak.
• Karbantartások, javítások tervezett megtakarítása 27,5 M Ft. Ezen belül a gépjármű
karbantartások 33 M Ft megtakarításának fő oka, hogy 2017. áprilistól a spanyol céggel
kötött együttműködési megállapodása megszűnik. Ezután a javítási munkákat a társaság
járműszerelői látják majd el. Az egyéb karbantartások 5,7 M Ft-tal haladják meg a bázist,
főképp az 1-es villamos szakaszán tervezett ívsín feltöltés és felsővezeték fenntartási
munkálatai miatt.
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• A jármű bérleti díjak csökkenése 539,6 M Ft. A tervév első félévére 310 Ft/Euro
árfolyammal kalkuláltak, a bázis I-III negyedév árfolyama 312,19 Ft/Euro volt.
Megváltozik 2017. július 1-től az elszámolási rend az Inter-Tanker Zrt.-vel kötött
Egyezségi Megállapodás értelmében. Így a szóló buszok esetében az első féléves 269,9
Ft/km bérleti díj 173,87 Ft/km-re, a csuklós járműveknél 339,96 Ft/km-ről 173,87 Ft/km-re
csökken. Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ építése miatt további 7 csuklós
busz bérlése szükséges 2017. októbertől (+25,1 M Ft).
• A vagyonvédelem többlete 5,9 M Ft, mivel, az IKKK építése miatt a villamosokat ki kell
telepíteni a tartalék vágányokra (Doberdó, Gyógyfürdő). A minimálbér emelkedés hatására
nő a szolgáltatás óradíja.
• Az egyéb szakértői díjaknál 5,3 M Ft költség csökkenéssel számolnak.
• Az oktatás költsége 3,5 M Ft-tal nő a bázishoz képest, a műszaki és egyéb területen
jelentkező igények miatt.
• Az informatikai szolgáltatás költsége 12,3 M Ft-tal emelkedik (Free WIFI szolgáltatás a
villamos járműveken, a Határ és a Salétrom úti telephely informatikai összeköttetése és a
térinformatikai költsége, pótdíjkezelési szoftver).
• Munkaerő kölcsönzés díja 23 M Ft többletet mutat. Az IKKK építése miatt a 7 bérelt
buszhoz 18 fő kölcsönzött munkaerőt vesznek igénybe.
• A közvetített szolgáltatásoknál jelentkező 4,2 M Ft megtakarítás oka, hogy néhány 2016.
évi rendezvényekkel (Országos Közlekedésbiztonsági Nap, Közlekedési Konferencia)
kapcsolatos költségekkel nem számolnak.
Személyi ráfordítás emelkedése 122,5 M Ft, amelynek legfőbb oka a garantált bérminimum
emelkedés és a 6%-os általános béremelés. 5 fő statisztikai létszám-emelkedést okoz a CAF
villamosoknál a garanciális javítási szerződés megszűnése.
Az értékcsökkenési leírás 84,3 M Ft-tal kevesebb. Az Intermodális Központ miatt bontásra
kerülő eszközöknél az értékcsökkenést csak I. félévig számolnak el, valamint a 2002-ben
aktivált pálya és az utas tájékoztató rendszerhez kapcsolódó eszközök értékcsökkenése kifut
vagy kifutott.
Az egyéb ráfordítások többlete 339,6 M Ft. Az IKKK építése miatt selejtezésre kerülő
eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés 369 M Ft. A káreseményekkel kapcsolatos
ráfordítások terén 21,6 M Ft-tal kisebb összeggel terveznek.
A pénzügyi műveletek eredménye 6 M Ft-tal alacsonyabb, mivel a bázis évben 26,6 M Ft
deviza konverziós nyereség jelentkezett, ami a tervévben már nem lesz. A kamatmértékek
csökkenése miatt 20 M Ft-tal kevesebb fizetendő kamat merül fel.
Az adózás előtti eredménye 23,7 M Ft.
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DV Parking Kft.
Az értékesítés nettó árbevételének, valamint a pótdíjnak az elszámolását a DMJV
Önkormányzatával további 10 évre kötött közszolgáltatási szerződés előírásai
megváltoztatták. Az új szabályok szerint a közszolgáltatási tevékenység keretében saját
nevükben beszedett várakozási díj és pótdíj teljes összege a DMJV Önkormányzatát illeti
meg. A társaság a közszolgáltatási tevékenysége ellenértékeként díjra jogosult, amely az
önkormányzatnak átadott várakozási díj 70%-a, az átadott pótdíj 87%-a. A pénzügyi teljesítés
a kompenzáció után a különbözetre történik. A jövedelmi viszonyok a Kft. és az
Önkormányzat között a korábbiakhoz képest (az iparűzési adó többlete kivételével) nem
változnak. Korábban a Kft. bérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak, melynek összege a
parkolási bevétel 30%-a, a pótdíj 13%-a volt.
Az értékesítés nettó árbevétele 1.401,2 M Ft. Az árbevétel tervezésénél a DMJV rendelet
szerinti 542 új fizető várakozóhellyel és 598 kieső várakozó hellyel számolnak az IKKK
építése miatt. A szokásos alaptevékenységből 832,4 M Ft bevétel származik (a bázisnál 20 M
Ft-tal több), amelyhez a DMJV Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés miatt
további 568,8 M Ft bevételre számítanak. Az árbevétel többlet így 588,7 M Ft.
Az egyéb bevételek 4,6 M Ft-tal maradnak el a bázistól a káresemények bevételeinek és a
kapott bírságoknak a csökkenése miatt.
Az anyagjellegű ráfordítások 580,3 M Ft növekményből a közszolgáltatási szerződés
változása miatt a fizető helyek üzemeltetésének költség többlete +779,2 M Ft, a parkolók
bérleti díjának megtakarítása 204 M Ft, e kettő együttes hatása +575,2 M Ft. A takarítási
költségek 3,8 M Ft-tal nőnek a megnőtt területen fekvő várakozóhelyek és az iroda takarítás
költségeinek emelkedése miatt. A fizetendő jutalékok összege 0,8 M Ft-tal nő, mivel a
mobilos parkolás egyre nagyobb arányt képvisel, ami után a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek
10% jutalékot kell fizetni. A DV Zrt. üzletviteli tanácsadási díja 4,3 M Ft-tal emelkedik.
A Személyi jellegű ráfordítások 4,9 M Ft-tal emelkednek változatlan létszám és 6%-os
béremelés mellett.
Az értékcsökkenési leírás 2,6 M Ft nő a tervezett aktivált beruházások értékcsökkenése
miatt.
Az egyéb ráfordítások többlete 5,6 M Ft. A megváltozott elszámolás miatt megnövekedett
árbevétel után fizetendő helyi iparűzési adó többlete 11,8 M Ft. A 2016 évben látványcsapatsporttámogatásra fizetett 17,3 M Ft 2017-ben adófelajánlásként jelentkezik.
A pénzügyi műveletek eredményének 1,6 M Ft csökkenését az alacsonyabb kamatmérték
okozza.
Az adózás előtti eredménye 223 M Ft, amely bázisszintű.
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Debreceni Gyógyfürdő Kft.
A 2017. évi tervezett árbevétele 14,9 M Ft-tal elmarad a bázistól:
• A Termál Hotel és vendéglátás árbevételi terve 30,7 M Ft-tal haladja meg a bázist. Az
átlagos szobakihasználtságot bázisalapon 63%-kal tervezik, 4,5% áremeléssel számolnak.
+0,8 M Ft növekedést várnak egy új wellness pihenőszoba kialakításából.
• A Lycium Hotel elmaradása 43,1 M Ft. A folyamatosan romló állapot miatt a bázisnál
alacsonyabb átlagos szobaárral terveznek, 40%-os átlagos szobakihasználtsággal. A bázis
évi kiugróan magas rendezvényszámmal és a bázis évihez hasonló nagyrendezvény
számnál kevesebbel terveznek.
• A Mediterrán Élményfürdőnél 7,1 M Ft tervezett bevétel növekedést 5%
forgalomnövekedéssel és változó mértékű áremeléssel kívánják elérni. Egyszerűsített
díjstruktúra, új szolgáltatások nyújtása, programok és akciók szervezése vonzhat be több
vendéget.
• A Termálfürdő és szauna 11 M Ft árbevétel-növekedést 5,8%-os volumennövekedéssel és
kismértékű áremeléssel terveznek elérni. Ezt támogatja a megújult környezet, a
szolgáltatásbővülés és a fokozottabb marketingmunka.
• Standfürdő többlete 5,8 M Ft, amelyet a 2016. évitől kedvezőbb nyári időjárás mellett
lehetne elérni.
• A Műszaki szolgáltatás árbevétele 3,4 M Ft-tal haladja meg a bázist, mert a
Sportuszodának értékesített termálvíz korábbi kedvező egységárát a piaci árra emelik.
• A Gyógyászati árbevételt a jelenlegi szerződési feltételekkel változatlan összeggel tervezik.
Az egyéb bevételek összege 2 M Ft-tal nő. Nem számolnak a 2016. évben marketing
tevékenységre kapott 9 M Ft önkormányzati támogatással és önellenőrzés miatt elszámolt 12
M Ft egyszeri bevétellel. Az értékcsökkenés-arányosan elszámolt fejlesztési támogatásnál
+25,9 M Ft jelentkezik:
− A Strandfürdő (és a Strand Hotel) eszközeinek selejtezésével kapcsolatban az addig le
nem írt fejlesztési támogatások elszámolását tervezték be +19,4 M Ft összegben.
− 2016. évben a fejlesztési támogatások előző évekre vonatkozó önrevíziója miatt a
bázis 13,2 M Ft-tal alacsonyabb (így a terv ennyivel több).
− A leírásra kerülő eszközök miatt csökken 7 M Ft-tal.
Az anyagjellegű ráfordítások többlete 16,1 M Ft:
• A munkaruha költsége 6 M Ft-tal haladja meg a bázis évit az elhalasztott beszerzések
miatt.
• A karbantartási költségek 6,6 M Ft többletének két fő oka van: a szakipari munka
rezsióradíja 24%-kal emelkedik, ennek hatása +3,2 M Ft; a szálloda felújítás garanciális
időszaka 2016-ban véget ér, ezután mindent saját költségen kell karbantartani.
• A forgalomszervezőknek fizetendő jutalékok 8,4 M Ft csökkentésével terveznek.
• A vagyonvédelmi költségek 3,3 M Ft-tal emelkednek. Ez két ellentétes hatás eredője: nő az
óradíj ugyanakkor 3 őrhely megszüntetésével csökken a portaszolgálat munkaideje.
• A reklám költségek és kiállítások részvételi díjának többlete 9,3 M Ft a vendégforgalom
növelése érdekében jelentkezik.
• Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások 5,3 M Ft többletének oka, hogy a
fürdőszolgáltatásnál – kiváltképpen a régi strandon az utolsó szezonra való tekintettel - a
rendezvények bővülésével terveznek.
• Az ELÁBÉ 13,6 M Ft csökkenését egyrészt a Lycium Hotelben a vendéglátás szigorúbb
nyersanyag-gazdálkodásával tervezik elérni, másrészt az alacsonyabbra várt
rendezvényszám is alacsonyabb költséget eredményez.
A személyi jellegű ráfordítások tervezetten 68,8 M Ft-tal emelkednek 4 fő létszámbővülés
és a minimálbér-emelés, valamint 6%-os általános béremelés mellett.
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Az értékcsökkenési leírás 7,7 M Ft-tal csökken a kifutó eszközök miatt.
Az egyéb ráfordítások 72 M Ft növekedését a Strandfürdő és a Strand Hotel eszközeinek
tervezett selejtezése okozza.
A pénzügyi eredmény 5,5 M Ft növekedésének két fő összetevője van: a 2016. évi
devizahitel konverzió miatt bázisévben realizált 13 M Ft, valamint a kedvezőbb
kamatmértékek miatt 19,3 M Ft-tal kevesebb fizetendő kamat.
Az adózás előtti eredmény tervezetten -194,1 M Ft, ez a bázisnál 126,8 M Ft-tal
rosszabb. Ha korrigáljuk a selejtezés -52 M Ft-os hatásával, az eredményromlás 74,8 M
Ft-ra csökken.
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Médiacentrum Debrecen Kft.
Az árbevétel változását tevékenységek szerint az alábbi táblázatban szemléltetjük:
2016.
bázis
24 149
19 120
43 571
28 302
92 438
18 824
19 566
7 855
47 403
9 469
286 548

Tevékenység
kommunikáció
Közvetítő kocsi
Rádió
Reklám
közszolgálati
Film
Korzó
sport + magazin
Magyar Televízió
Producer
Árbevétel összesen

2017.
terv
változás
101 725
77 576
55 520
36 400
55 800
12 229
34 981
6 679
79 326 -13 112
10 000
-8 824
15 950
-3 616
5 713
-2 142
47 394
-9
9 600
131
314 284 105 312

• 77,5 M Ft-tal több kommunikációs pályázathoz kapcsolódó árbevétellel terveznek.
• A 2017. évi beruházással megvalósuló HD közvetítésekre alkalmas közvetítő kocsi 36,4 M
Ft árbevétel többletével terveznek 2017-ben. A tevékenységhez kapcsoló anyagjellegű
ráfordítások 6,4 M Ft-tal emelkednek (üzemanyag +1,6 M Ft, belföldi kiküldetés +1,2 M
Ft, karbantartás +2 M Ft, műsorkészítés +3,2 M Ft, biztosítás +1,1 M Ft, bérleti díjak -2,6
M Ft). A személyi jellegű ráfordítások 1,8 M Ft-tal csökkennek, az értékcsökkenési leírás
21,1 M Ft-tal nő. A tevékenység eredménye +14,7 M Ft, amely 9,6 Ft-tal jobb a bázisnál.
• A rádió esetében 12,2 M Ft többlet árbevétellel terveznek.
• A közszolgálati műsorok 13,1 M Ft, a Korzó 3,6 M Ft és a Magazinok 2 M Ft árbevételelmaradása az önkormányzati megrendelésekhez kötődik.
• A reklámbevételek 6,7 M Ft többletét új műsorok indításával kívánják elérni, amelyben a
vállalkozók reklámozhatnak.
• A film tevékenység árbevétele 8,8 M Ft-tal csökken, mert kevesebb film megrendelésre
számítanak.
Az egyéb bevételek 19,9 M Ft csökkenéséből 17,5 M Ft a kapott támogatások elmaradása.
Ebből 13,8 M Ft a filmpályázatokhoz kapcsolódó elmaradás, ugyanis 2016-ban két pályázatos
film készült el, 2017-re viszont nem terveznek ilyennel, csak 4,6 M Ft 2017-re áthúzódó
vállalkozói támogatással.
Az anyagjellegű ráfordítások terve 24,5 M Ft-tal csökkent:
• A filmkészítés költségei 22,3 M Ft-tal csökkennek (nem terveznek pályázatos
filmkészítéssel).
• A televíziós műsorkészítés költségei 8,5 M Ft-tal emelkednek.
• Az egyéb tanácsadási díjak 4,7 M Ft-tal csökkennek.
• Az üzemanyagköltség 1,5 M Ft-tal nő, elsősorban a közvetítő kocsi miatt.
• A Korzó nyomdaköltsége 3,7 M Ft-tal csökken (2016-ban sok betétlapot kértek).
• A bérleti díjak 3 M Ft-tal csökkennek.
• Reklám jutalék 2,6 M Ft-tal csökken.
• Külföldi utazás költsége 2 M Ft-tal csökken.
A személyi ráfordítások terve 29,7 M Ft-tal haladja meg a bázist 4 fő létszámbővülés és 6%os béremelés mellett.
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Az értékcsökkenési leírás többlete 13 M Ft. A közvetítő kocsi beruházás miatti többlet 19 M
Ft, a kifutó eszközök miatti csökkenés 6 M Ft.
Az egyéb ráfordítások 0,5 M Ft többletét az iparűzési adó okozza.
A pénzügyi műveletek eredménye 1,2 M Ft-tal csökken, ebből 3 M Ft a 2016. évben a
devizahitel konverzió miatt elszámolt árfolyamnyereség, az alacsonyabb kamatmértékek miatt
pedig 1,7 M Ft-tal lesz kevesebb a kamatráfordítás.
A 2017. évi adózás előtti eredménye -70 M Ft, ez a bázisnál 82 M Ft-tal jobb.
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DV Info Kft.
A Kft. tervezett árbevétele 391,6 M Ft, a bázisnál 79,8 M Ft-tal több.
• Az árbevétel 59,7%-a vállalatcsoporton belüli, a bázisnál 34 M Ft-tal magasabb. Ebből 17
M Ft a DV Zrt.-nek értékesítendő, a Déli Iparterületen végzett tervek miatt jelentkezik (az
ELÁBÉ-n ugyanennyi kiadással terveznek). A Debreceni Vízmű Zrt.-vel szemben 7,5 M
Ft növekedést terveznek, főként az értékesítési rendszer szolgáltatásánál az ügyfélszám
emelkedése miatt. A DKV-val 6 M Ft növekedés lesz a 3 éven túli bérbe adott eszközök
lecserélése és új hálózati szolgáltatások igénybevétele miatt. A Gyógyfürdő Kft.-nél 2 M Ft
növekedés lesz a 3 éven túli bérbeadott eszközök lecserélése miatt.
• A vállalatcsoporton kívüli tervezett árbevétel 5 M Ft-tal csökken. A Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. a díj jelentős csökkentését kérte az új
szerződéskötés feltételeként, ezért 50%-os engedménnyel terveznek (-4 M Ft), ennek a
fejlesztése már megtérült. Az ÉARFÜ megszűnése előtt egyszeri adatmentési, hálózati
szolgáltatást nyújtottak 2016-ban (-0,4 M Ft).
• Az Önkormányzattól 51 M Ft-tal több árbevételre számítanak. 2016. július 01-től 350 db
számítógépre nyújtanak teljes körű szolgáltatás (COE+Net+RUN), további 200 gépet
üzemeltetnek és WiFi connect üzemeltetési, hálózati és térinformatikai szolgáltatásokat
nyújtanak. 2017-től további 75 db számítógépre nyújtanának teljes körű szolgáltatást,
valamint 80 db Office biztosítását tervezik.
Az anyagjellegű ráfordítások összege 23,3 M Ft-tal haladja meg a bázist:
• Az oktatási költségek többlete 1,1 M Ft.
• Az eladott áruk beszerzési értéke 20,2 M Ft-tal emelkedik az árbevételnél részletezett
okok miatt.
A személyi jellegű ráfordítások összege 16,1 M Ft-tal növekszik, ebből 1,1 M Ft a
béremelés és járulékcsökkenés hatása, a többi a 2016 júliusi szolgáltatásbővüléssel
kapcsolatban a DMJV Önkormányzattól átvett 6 fő áthúzódó hatása.
Az értékcsökkenési leírás +26 M Ft többlete a 2016-2017 években aktiválásra kerülő új
beruházásokhoz kapcsolódik.
A pénzügyi műveletek eredménye 2,6 M Ft-tal rosszabb. A 2016. évben konvertált
devizahitel árfolyamnyeresége 4,1 M Ft volt. A kamatfizetési kötelezettség 1,5 M Ft-tal
csökken.
A 2017. évi tervezett adózás előtti eredmény 37 M Ft, ez 11,2 M Ft-tal jobb a bázisnál.
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"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Kft.
Az értékesítés nettó árbevétel 0,6 M Ft csökkenését (-4,21%), ezen belül a személyszállítás
terén csekély 0,6 M Ft-os bevétel emelkedést (8,58%) tervez. A menetjegy árak 2016-os
jegyár-képzésének módszerén a tervévben nem változtatnak. A látogató szám növekedés
érdekében továbbra is aktív marketing terveznek. Az árbevétel csökkenés oka a bázis évhez
képest 1 M Ft-tal kisebb anyageladás (vashulladék).
Az Aktivált saját teljesítmények értéke 3,4 M Ft-tal nő. Az 1803/2016. (XII.20.)
Kormányhatározat alapján a Kft. infrastrukturális fejlesztésre 485,75 millió forint állami
támogatást kap. Ebből az összegből pálya felújítási munkák is elvégzésre kerülnek. A
beruházáshoz kapcsolódó, jellemzően személyi jellegű ráfordítások kerülnek ezen a soron
aktiválásra.
Egyéb bevételek eltérése 0,3 M Ft. A támogatások között 23,6 M Ft a központi támogatás,
amiből 15,6 M Ft a dolgozókra adott GINOP támogatás, 1,9 M Ft eszköz támogatás és 6,1 M
Ft az erdei vasutak üzemeltetésének de-minimis támogatása. A DMJV önkormányzati
támogatása terv szerint 50 M Ft. Továbbá 4 M Ft DKV támogatással terveznek. Nem várható
alapítványi támogatás, 2016-ban 2,3 M Ft volt.
Anyagjellegű ráfordításaik 6,8 M Ft-tal csökkennek. A bázis évben felmerült a MÁV-tól
kapott 2000 db vasúti talpfa elszállítása és kb. 40%-ának a felfűrészelése és beépítése. A
tervévben 500 darab talpfa cseréjével számolnak. A talpfa cseréket saját dolgozókkal végzik
el, nem vesznek igénybe idegen kivitelezőket.
Személyi jellegű ráfordítás növekedése +12,9 M Ft 6 fő létszámbővülés mellett. A
többletből +6 M Ft 100%-os támogatással fedezett. További 1 fő járműszerelő felvételének
hatása +2 M Ft. A fennmaradó növekmény a fluktuáció hatása.
Az értékcsökkenési leírás +1,9 M Ft többlete a 2016-2017 évi aktiválások hatása.
Adózás előtti eredmény terv 0,3 M Ft, ez a bázisnál 4,7 M Ft-tal kevesebb.

Cívis Takarító Kft.
A Kft. értékesítés nettó árbevételét 24,6 M Ft-ra tervezi, a bázishoz közeli.
Az egyéb bevételek 0,7 M Ft többlete egy gépjármű értékesítéséből származik.
Az anyagjellegű ráfordítások összesen 0,2 M Ft-tal kevesebb.
A személyi jellegű ráfordítások nem változnak.
Az értékcsökkenési leírás 0,5 M Ft–tal nő, 1 darab Ford haszongépjármű tervezett
beszerzése miatt.
A Kft. 3,9 M Ft adózás előtti eredményt tervez, amely megegyezik a bázissal.
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Civisvíz Kft.
A Civisvíz Kft. nem végez víziközmű szolgáltatást, a koncessziós szerződést felmondták. A
Civisvíz Kft. jogi képviselője 2016. évben megkezdte külön eljárás keretében az igazságügyi
szakértő által is igazolt mértékű többletüzemeltetési költség érvényesítését jogi úton a
Nádudvar Város Önkormányzatával szemben. A Nádudvar Város Önkormányzatával való
elszámolás jogcímén 359.014 E Ft tőkének és annak 2014. december 29. napjától számított
törvényes mértékű kamatának és perben felmerült költségeknek a megtérítésére vonatkozó
kereseti igény a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2016. február 23-i 23/2016
számú határozatával meghozott döntését követően benyújtásra került a jogi képviselő által.
Mivel 2016. évben a többfordulós tárgyalás még nem hozott érdemi előrelépést, a keresetek
tartalmának tisztázása még 2017. évben is folyamatban lesz.
A Kft. árbevétele 32 E Ft, amely még közvetített szolgáltatásból adódik.
Az egyéb bevételek értéke 1,2 M Ft, ez befolyt követelések visszaírt értékvesztésé és kisebb
tárgyi eszközök értékesítésének a bevétele.
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 2 M Ft, a bázistól 2,4 M Ft-tal kevesebb. Az
adminisztrációhoz szükséges posta, könyvviteli, bérszámfejtési, könyvvizsgálati és ügyvédi
költségeket, valamint a bankköltséget tartalmazza. További költség még a Rába
tehergépjármű értékesítést megelőző karbantartása és 3 db áramfejlesztő biztosításának és a
gépjárműadónak a közvetített szolgáltatások között elszámolt összege.
A személyi jellegű ráfordítások bázis szintűek. Ez csak az ügyvezető megbízási díja és
annak járulékai.
A Pénzügyi műveletek bevétele 0,5 M Ft, mivel az 50 M Ft likvid pénzeszköz állományát
2017. évben is kölcsönbe adja a Debreceni Vízmű Zrt.-nek.
A Kft. adózás előtti eredménye -0,6 M Ft, amely 0,7 M Ft-tal jobb a bázisnál.
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Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítés nettó árbevétele 37,7 M Ft-tal haladja meg a bázist. A tagvállalatok részére
nyújtott üzletviteli tanácsadási díjak emelésének átlagos mértéke 20%, összege 41,7 M Ft.
2007. óta egy alkalommal, 2012-ben volt díjemelés 8,5%-os mértékkel. A Déli Iparterület
bérbeadásának kieső árbevétele 4,2 M Ft.
Anyagjellegű ráfordítások többlete 5,6 M Ft:
• A székhelyváltozással kapcsolatban 7,5 M Ft többletráfordítás jelenik meg, ebből 4,8 M Ft
az új iroda többlet bérleti díja: a Piac u. 77. szám alatti 251m2 iroda, a 19 m2 irattár bérleti
díja és üzemeltetési átalánya havi 979 E Ft, a parkolók bérleti díja havi 88 E Ft, a
bútorbérlet díja havi 30 E Ft lesz. Az irodatakarítást nem tartalmazza az új bérleti
szerződés, ez éves szinten 912 E Ft többletet jelent.
• A Déli Iparterület gyommentesítésére 1 M Ft-ot tervezünk.
• Nem tervezünk a bázis évihez hasonló szakértői díjjal. A Kormány a Modern Városok
Program keretében a 1038/2016. (II.10.) határozatával döntött a vállalatcsoport
tulajdonában lévő ILS műszeres leszállító rendszer technikai fejlesztése támogatásáról.
Ehhez a fejlesztéshez szükséges szakértői tanulmány elkészítésére kötöttünk szerződést a
Deloitte Zrt.-vel, melynek díja 6,5 M Ft volt. A támogatás elbírálása jelenleg az Európai
Unió prenotifikációs eljárása alatt van.
Személyi jellegű ráfordítások többlete 24,7 M Ft. 2016. évközben bővült a Zrt.
munkaszervezete a műszaki igazgatóval. 2017-ben tervezzük az SZMSZ szerinti
vezérigazgatói munkakör betöltését. A személyi kiadásai kívül gépjármű bérleti díjjal és
üzemanyag költségével terveztünk.
Az értékcsökkenési leírás többlete 0,9 M Ft, mely a költözéssel kapcsolatos beszerzések és a
mobiltelefonok várható cseréje miatt merül fel.
Pénzügyi műveletek eredménye 1.111 M Ft-tal kedvezőbb a bázisnál.
• A számviteli törvény 2016. évtől érvényes előírása alapján a tagvállalatok 2016. évi
eredménye után kifizethető osztalékot bevételként csak 2017. évben számolhatjuk el (a
2016. évi eredményből hiányzik az osztalék). Az A.K.S.D.-től 262,8 M Ft, a
konszolidációs körbe tartozó tagvállalatoktól összesen 856 M Ft osztalékkal számolunk.
• Nem lesz már devizahitellel kapcsolatos árfolyamváltozás (2016-ban egyenlegében 14,6
M Ft árfolyamnyereséget számoltunk el).
• A cash-poolon belüli kamatráfordítások 10,1 M Ft-tal csökkennek a csökkenő
kamatmértékek miatt. A KDB Banknál lévő devizahitel 2017.06.30-i viszafizetése miatt
3,2 M Ft-tal kevesebb kamatráfordítással tervezünk.
Adózás előtti eredmény 2017. évi tervezett összege 1.040,5 M Ft, amely 1.116,7 M Ft–tal
kedvezőbb a 2016. évi várhatónál.
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