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1. Altal6nos

informfci6k a beszr{mol6hoz

1.1. A gazdflkodr6 bemutatdsa
A DVSC Futball Szewezl Zrt l999.6vben alakult.
A Debreceni rorv6nysz6k c6gbir6s6ga cg.09-10-00003 19 szim alatt jegyezte be.

A c6g sz6l*relye: 4032 Debrecen, Ol6h G6bor utca

5.

L6trehoz6s6nak cdlja: egy domin6ns futballv6llalkoz6s miikodtet6se,melyben tLleti elemek jelennek
meg 6s biztositott egy nemzeti e1s6 oszt6lyri profi csapat fenntart6sa. A v6llalkoz6s els6dleges c6lja a
hazai bajnoki cim elnyerdse 6s a nemzetkozi kup6ban val6 szerepl6s.

A

besz6mol6si id6szakban olyan jelent6s szewezeti v6ltozds nem ment v6gbe, amely kihatdssal lett
volna a slratdgifravagv a sz6mviteli politikdra, illet6leg a val6s 6s megbizhat6 osszk6p szempontj6b6l
l6nyeges.

A DV S C Futball Szew ez6 Zrt Ev lkenys 6gi kore az al6bbi:
F6tev6kenys6g: 93 1 9 Egy6b sporttev6kenysdg

Tov6bbi tev6kenys6gek:
5811Konyvkiad6s
58

1

4 Folyoirat,id6szaki kiadvany kiadds

5819 Egy6b kiad6i tev6kenys6g
6

820

73

1

1

7 7 40

S

aj

6t tulaj donri,

b

6relt ingatlan b6rb ead6sa,iizemeltet6s e

Rekl6mtigyndki tev6kenys6g
ImmateriSlis j avak krjlcsonz6se

8551 Sport, szabadid6s kepz6s
829 9 M.n. s, egy6b kiegd szit6
93

1

47 7

izleti szolg6ltat6s

1 Sportl6tesitm6ny miikodtet6se

I Ruhflzati

kiskereskedelem
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A

a

l<tz6r6las.

belfoldi

A gazd6lkod6 tulajdonosai a fordul6napon

o

N6v6rt6k G F't)

DMIV Onkorm6nyzata

rr

620

25.26

300

0.65

r40

0.30

onkezell Zrt

40

0.09

Kft

20

0.04

20

0.04

40

0,09

20

0.04

Papp J6zsef

20

0.04

Hajdf R+J I+gatlanhasznosit6 Kft

20

0,04

620

73,10

40

0,09

H6liker InvestZrl,
Kar6t Lrvest

Kft

Szinorg Universal Y

agy

,,Ametiszt 25" Kereskedelrni

Alfrildi NyomdaZrt
,,TOPA-Konzerv"

Kft

Hungarotarg Ipari Szolgdltat6

Kft

MSZ Kaszin6 Kft.
Styro-Tex

JJ

Kft

Inprobau

Kft

20

0.04

,,J und J"

Kft

40

0,09

40

0.09

46 000

100

Pentafrost Elelmiszerioari

Kft

Osszesen

A

DVSC Futball Szeruez6 Zrt a besz6mol6si id6szakban szdkhely6n kiviil m6s magyarorszilgi

telephelyen, fi6ktelepen is v6gzett rendszeres gazdasilgitev6kenysdget.

Belfiildi

fi6ktele

-1-0-11Dpb""lq-c""-""1',,K-19h"-e"gy"9._qipl"L_U
_{pl2_p_ebry-c""_qr-N"*ey_g_{S9i_pg'-|<--1-?,

A Kishegyesi rit 1-1I sz. alatt miikod6 Loki.Aj6nd6kbolt iizemeltet6se 2015.november 30-6n megsziint.
A DVSC Futball Zrt., aMagyar Sport - 6s Eletm6dfejleszt6 Klaszter Szolg6ltat6 KFT. kozdtt2014.
lapod6s rII. fejezet 28.) pontja alapjhna labdarug6 csapathoz kapcsor6d6
r{rusitds6nak jog6t az MSE Kft. jogosult miikddtetni. Atadds id6pontja 2015.

A telephely megsziintet6s6nek admini sztrhci6ja folyamatban van.
1.2. Befolyis kapcsolt vdllalkoz6sokban

Leinyvr{llalatok

A

DVSC Futball Szewezl Zrt

a

fordul6napon egyetlen olyan v6llalkoz6sban sem

befo1y6ssal, amely a sz6mviteli el6ir5sok szerint lelnyvhIIaIaI6nak mincisiil.

birt

dont6
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Kiiziis vezet6sii vf llalkozrisok

A
el

gazd6'lkod6 a fordul6napon egyetlen olyan vSllalkoz6sban sem

6ir6s o k szerint kcizci s vez et6sri v6llalko zlsnakmin6 stil.

birt befoly6ssal, amely a sz6mviteli

Tf rsult vrillalkozf sok

A DVSC Futball

Szewez6

Zrt a fordtl6napon egyetlen olyan v6llalkoz6sban sem birt

befoly6ssal, amely a sz6mviteli el6ir6sok szerint t6rsult v6llalkoz6snak min6sti1.

m6r16kad6

Egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 v:lllalkozfsok

A gazddlkod6 a fordul6napon az al6bbi, egy6b r6szesed6si viszonyban
m6rt6kad6 befoly6ssal

6116

v6llalkoz6sokban birt

:

Egy6b r6szesed6si viszonyban
N6v

6116

'em

villalkozisok

Sz6khely

Jegyzett tcike

R6szesed6si arlny

(0/o)

(1000r{uF)
Debreceni Labdarug6 Akad6mia

N.Kft
DLA lJt6np6tl6s Nevel6 N.Kft

4032 Debrecen, Ol6h Gdbor
u.5

l5

4032 Debrecen, O15h G6bor

3 000

0,51

100 000

0,24

ONYX CASINO Kft
CIVIS C|RAND CASINO Kft

1.3. Ellen6 rzdtt t6rsasdg

750

0,24

irf nyft6i

Ellen6rz6s az ir Snyitlsban

A fordul6napon tobbsdgi (50%-otmeghalad6) befoly6ssal bir6 tag f6bb arlatai:
N6r, es sz6khely

Szavazati
ardny%o

MSZ Kaszin6

1.4. Az

Kft

4032 Debrecen, pallagi irt 5.

73.10

iizleti 6vi gazdillkodSs ktiriilm6nyei

Jelen besz6mol6 a 2015. janu6r 01.
2015. clecember 31.

- 2015. december 31. id6szakot cjleli fel, a m6rleg fordul6napja

A m6rlegk6szites napjSig a v6llalkoz6s folytat6s6nak ellentmond6 t6nyez6, konilm6ny nem 6llt ferm, a
DVSC lrutball Szervez'l Zrt a bel//,hat6 jov6ben is fenn tudja tarlani mrikod6s6t, folytatni tudja
tev6kenys6g6t, nem varhato a mrikod6s besztintet6se vagy jelent6s csokken6se.

1.5. A besz6mol6 kiizremiikiid6i

A

a sz6mviteli feladatok irhnyitilshval megbizott szem6ly m6rlegk6pes
kcinyveltli k6pesit6ssel bir, a nyilvfintarl"6sba v6te1t vegzo szewe,zet hltal vezetett ki;nyr,.viieli
szolg6ltat6st vdgzTk nyilv6ntarl6s6ban szerepel, a tev6kenys6g e1l6t6s6ra jogosit6 enged6ltyel
(igazolv6nnyal) rendelkezik. A besz6mo16 elk6szit6s66rt felei6s szemdly nevJ, "cime,
regisztr6l6si
besz6mo16 elk6szit6s6ve1,

szdma:

Yhg6

Erz:,sebet, 4031 Debrecen, Egressy

B6ni t6r

IL2l4

Regisztr6ci6s sz6m: 1 53206

DVSC Futball Szewezl

Zfl

Kiegeszito mell6klet
IEsFio pr.ogran.r]

-+-

A beszdmol6 aldirtija

A DVSC Futball Szervezl Zrt.

szArnviteli besz6mol6jdt (a m6rleget, az ercdmdnykimutat6st 6s a
l<teglszitf melldkletet) a hely 6s a kelet feltiintet6s6vel a DVSC Futball Szewez' Zrt. kdpviseletere
jogosult alSbbi szem6ly koteles aldimi (n6v, lakcim):

Szililgyi S 6ndor, 403 4 D ebr ecen, Verese gyh6z T. u. 8.
Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a DVSC Futball Szewezl Zrt nem mentesithet6, a
t6r gy 6vi besz5mo16 szab 6ly szer(is 6g6t, megb izhat6 s6g6t 6s val6dis6g6t konyr,wizsg6l6 ellen6rizte.
A
besz6mol6t hitelesit6 konywizsg6l6 adatai:
EAST-AUDIT Igaszs6grigyi Ad6-,J6ru16k-,

6s

Kdnyvszak6rt 6,T anilcsad6 Zrt

4025 Debrecen, Sz6chenyi u.15
Cdgl egyz1ksz6m: 09- 1 0-0003

3

1

A kcjnywizsg6lat6rt szem6ly6ben is felel6s:
Balogh Istv6nn6, 4031 Debrecen, Ohat u. 14.
Tagsdgi sz6ma:002587

2.1. A kiinywezet6s m6dja
A DVSC Futball Szewez6 Zrt.konyveit magyar nyelven, a kett6s konywitel elvei 6s szabillyaiszerint
vezeti. A sz6mviteli inform6ci6s rendszer kialakit6sa 6s miikodtet6se, a besz6mo16 cisszedllit
6sa az erre
kijelolt bels6 szerv feladata.

2.2. Akiinywezet6s

6s a besz6mol6 p6nzneme

A konyvek vezet6se magyar forintban tort6nik, a besz6mol6ban az adatok elt6r6 jelol6s hidny6ban ezer
forintban kertilnek feltiintetdsre,

2.3. Alkal muzott szdmviteli szabflyok
Jelen besz6moI6 a hatillyos magyar sz6mviteli el6ir6sok 6s a DVSC Futball SzewezT

sz6mviteli politik6ja szerint keriilt dsszeilllitlsra,
koriilm6ny nem mertilt fel.

Zrt l<talakitott

a t6rv6ny el6ir6sait6l val6 elt6r6sre okot ad6

2.4. A szfmviteli politika t6rgy6vi vhltozilsa
Atfirgydvben a DVSC Futball Szewez6 Zrt szfimvrteli politik6j6ban olyan vdltozhs nem tort6nt, amely
a val6s 6s megbizhat6 k6p megit6l6s6t 6rdemben

befoly6solta volna.

2.5. Besz[mol6 villasztott form6j a 6s tfpusa
A DVSC Futball Szewezl Zrt atirgyidlszaka az el6z6 i'zleti lvhezhasonl6an 6ves beszbmol6t k6szit.
Az eredm6ny meg|llapitSs6nak v6lasztott m6dja az el6z6 drzleti lvhezhasonl6an: 6sszk6lts6g elj6rds.

A DVSC Futball Szewezl Zrt az el6z6

:dLzleti

6vhez hasonl6an a beszSmol6ban mind a m6rleget mind

az eredm6nykimutatSst 'A, villtozatban dllitotta cissze.

A

magyar sz6mviteli szab6lyok szerint jelen szSmviteli beszdmol6 csak magyar nyelven keriilt
arl6l forditott idegen
szoveg elt6r6

6ssze6l1it5sra. Ezen e16ir6s alapjhn a magyat 6s az
6rtelmez6se esetdn amagyar nyelvii szoveg azir6nyad6.

"ylf*i
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2.6.izleti jelent6s
A DVSC Futball Szewezl Zrt a

szfimviteli beszSmol6val osszhangban a hat6lyos el6irdsoknak
megfelel6 tartalommal iizleti jelentdst is k6szit, melynek nyilv6noss6git ut el6ir6soknak megfelel6en
biztositja.
2.7 .

A

M6rlegk6szit6s vflasztott id6pontj a

m6rlegk6szit6s id6pontjdig ismertt6 v6lt, a tfugylvet vagy az el6z6 6veket 6rint6 gazdas1gi
a besz6mol6 Artalmazza. A mdrlegk6szit6s v6lasztott id6pontja:

esem6nyek, koriilm6nyek hatdsait
tSrgy5vet kovet6 j anuar 3 1 .

2.8. Jelent6s iisszegii hib6k 6rtelmez6se
Jelent6s osszegrinek min6siil az itzleti 6vben felt6rt, egy itzleti 6we vonatkoz6 hib6k hat6sa, ha a
saj6t
t6ke vdltozilsai abszohit 6rt6k6nek egytittes osszege a vizsgillt iizleti 6we k6szitett besz6mol6 eredeti
m6rlegfSosszeg6nek 2oh-6t, de legalSbb az I MFt, vagy ermek megfelel6 devizaosszeget meghaladja.
Ebben az esetben afelthrt hib6khat5sa athrgyevibesz6mol6bannem atdrgy1viadatok k6z6lt,hanem
elkiilrinitetten, eI6z6 6vek m6dosit6sak6nt kenil bemut at6sra.

2.9. Devizis t6telek 6rt6kel6se
Alkalmazo

A

tt

dev

izailrfolyam

besz6mol6 devizanem6t6l elt6r6 penzdrtlkre sz6l6, vagy idegen deviza alapri eszkdzok

6s

kotelezelts6gek, - kiv6ve a besz5mol6 devizanemd6rt vfs6rolt va1ut5t, devizilt - valamint bev6telek
6s
rSfordit6sok 6rt6k6nek meghatfurozdsa egys6gesen - a jogszabilly 6ltal megengedett kiv6telekkel a

sz6mviteli politik6ban rogzitett m6don val6 eltdrdssel

hivatalos devtzahrfolyamon tortdnik.

- a Magyar

Nemzeti Bank dltal kozz1tett,

Devizris 6rt6kel6s v {itozisa

A

deviz6s t6telek 6rt6kel6se az el6z6

hat6sain tirl - nem vlltozott.

2.10. ilrtlkcstikken6si

iizleti 6vhez k6pest - a jogszab6lyi el6ir6sok v6ltoz6sainak

leiris elsz6mol6sa

Ert6kcsiikken6si lefrfs m6dja
Az 6venk6nt elszdmoland6 6rtdkcsdkken6s megtervez6se - az egyedi eszkoz vhrhatohaszn1lata, ebb6l
ad6d6 llettattama, fizikai 6s erkolcsi avul6sa, az egy6b k6nilmdnyek 6s a tewezelt maradv6ny6rt6k
figyelembev6tel6vel - SItalilban az eszklz bekeriil6si (brutt6) 6rt6k6nek ar6ny6ban t6rt6nik. Az
6rt6kcsokken6si leir6s elsz6mol5sa id6ar6nyosan (linearis leir6si m6dszerrel) tdrt6nift.

Ert6kcsiikken6s elszf molisf nak gyakorisfga

Az

6rt6kcsokken6si leir6s e1sz6mol6s6ra - mind a f6krinyvben, mind a kapcsol6d6 analitik6kban keriil sor, kiv6ve a l<wezetett eszkozok terv szerinti tort6vi 6rt6kcsokken6s6t, mely a
kivezet6skor elsz|molilsra keriil. Terven feliili 6rtdkcsokken6si leir6s elsz6mol6s az ail. megalapoz6
esemdnrryel egyidejiileg vagy a fordul6napi 6rt6kel6s keret6ben tcjrt6nik.
negyed6vente

Kis6rt6kii eszkiiziik 6rt6kcsiikken6si leirr[sa

A 100 EFt, vagy ennek megfelel6 devizadsszeg alatti egyedi bekenil6si 6rt6kkel bir6 vagyoni 6rt66i
jogok, szellemi termdkek, t|rgyi eszkozok bekeriil6si 6rtdke ahasznillatbav6tel
id6szak6nak z616 napjfn
6rt6kcsokken6si leir6sk6nt egy cisszegben elszitmrl6sra keriil. Ebben az esetben az 6rt6kcs6klcenesi
leir6st tewezri nem kell.
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2.11. Visszairfsok alkalmaz6sa
A terven feliili 6rt6kcsokken6si leir6s

6s

az elszfimolt 6rt6kveszt6sek visszairSsa az 6ltal6nos szab6lvok

szerint tort6nik.

2.I2, Y ilsitrolt k6szletek 6rt6kel6s

e

A v6s6rolt k6szletek

a m6rlegben - az el6z6 iJ,zleti 6vhez hasonl6an - a FIFO m6dszerrel meg6llapitott
aron jelennek meg' Az 6rt6kel6s sordn irgy kell eljdrni, hogy a lelt6rban szerepl6 k6szleteket u t"g"itOtUl

beszerzdsek egysdgSrain kell szdmba venni, felt6telezve, hogy mindig
k6szletek kertiltek els6k6nt felhaszn6l6sra.

a legkorilbban

beizerzelt

2.I3. Lelthr ozhsi szab 6lyo k
Az eszkdzdk 6s forrSsok Ieltdrozhsa az eszk6zok
61ta16nos szab6lyoknak megfelel6en

viltoztak.
2.1 4. P 6nzkezel6si

6s forr6sok Ieltbrklszitlsi szabilIyzata szennt, av.
tort6nik, aleltlrozSs szabhlyai az el6z6 11zleti dvhez k6pest nern

szab6lyok

A

p6nzkezel6s a sz6mviteli politika r6szek6nt kialakitott plrukezellsi szabhlyzatban el6irL szab6lyof
szerint tortenih ap5nzkezel6s szab6lyai az el6z6 izleli 6vhezk6pest nem v6ltoztak.

2.15. sajitos tev6kenys6ggel kapcsolatos tovibbi inform6ci6k
A DVSC Futball Szewez6 Zrt tevlkenys6ge alapj6n mds jogszabSly dltal tov6bbi,
tev6kenys 6ggel kapcsolatos informSci6k kozl6s6re nem kotelezett.

3. Elemz6sek
3.1. Adatok v6ltoz6sa
M6rlegadatok v6ltoz6sa

A.I.

A.II.

A.III.

Jegyzett tdke
Jegyzett, de m6g be nem fizetettt6ke (-)

a sal6top

7

l

000HuF

Elcizo

T6rgyid6szak

Abszohit

idciszak

D.III.

T6ketartal6k

D.IV.

Ered m6nytartal6k

D.V.

Lekiitiitt tartal6k

D.VI.

Ert6kel6si tartal6k

D.VII.

M6rleg szerinti eredm6ny

E.

Cdltartal6koli

F.

Ktitelezetts6ge k

F.I.

r.6ltozds

59 457

s9 457

961 878

571 229

- 39A 649
0

172 853

220 514

47 661

flritraso ro lt kiitelezetts6gek

0

0

0

F.II,

[Iosszri lejdratri kiitelezetts6gek

0

0

0

F,III.

Riivid lej:lratf kiitelezetts6gek

172.853

220 511

47 661

G,

Passziv id6beli elhat4rol:isok

88 02t

30 3s4

-57 667

937 560

817 49r

- r20 069

FORRI\SOK (PASSZIVAK) OSSZESEN

Erednr6nykimutatds adatainak vi.Jtozhsa
I ()OOHUF

I.

E

il.

Aktivdlt

III.
tv.
v.
VI.

Ent6lkcsiikkendsi leirris

VII.

Egy6b rdfordftrisok

A.

uzntu (uzLtrTr)

rtdkesit6s nett6 6rbev6tele

\'6lr.ozas

oA-

ban

68s 378

981 065

43.14

0

0.00

Egy6b bev6telek

913 201

9s 496

-89.54

Anyagj ellegfi rf ford ft6sok

668 277

376 602

-43.6s

Szem6lyi j ellegii r6ford itrisok

625 56s

753 454

20.44

saj

it

telj esitm6nyek 6rt6ke

t7

TEVEKENYSEG EREDTIENY[,

VIII. Prinziigyi

m

iiveletek bev6telei

IX.

P

m

iivel etek

B,

PENZUGYI

c.

SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY

X.

Rendkiviili bev6telek

XI.

Rendkivi.ili rdfordit{sok

D.

RENDKIVULI EREDNIENY

E.

AD6ZAS ELoTTI EREDMENY

xII.

Ad6fi zet6si kiitelezetts6g

6.nziigyi

NI

M ER.LEG

129

8 554

-50.06

612 907

s4 524

-91.10

- 325 299

I 16 573

64.16

-8.88

8 833

8 049

itrisa i

2 557

',

IJVELETEK EREDNTEI\YN

6 276

5 826

riford

ADoZOTT EREDMENY
G.

EI6z6
iddszak

SZERINTI EREDMENY

DVSC FLrtball Szetvezo ZrI

))\

,:13'0q
-7.17

- 319 023

6s.29

t2 234

-76.63

I 435

- 100.00

10 799

-73.s3

- 308 224

- 107 888

82 42s

2 115

- 390 649

- ilO 063
-110063

- 390 649

6s.00

-97.36.
21.8q
71.83

Kieg6szito mell6kler
IEs[lo proglam]
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3.2. M6rlegt6telek megoszlSsa
Eszkiiziik iisszet6tele 6s annak v6ltoz6sa
Es

zkozok (adatok Y"-b an)

El6z6 icl6szak

T6rgyidciszak

Befektetett eszkOziik

62.85

Immateri5lis javak

0.00

T5rgyi eszkcizcik
B

efektetett plnzngyi eszkozok

Fo196eszkiiziik
K6szletek

4.88

4.54

56.46

s8.31

38.27

36.27

5.15

7.08

Kovetel6sek

a1I ..+L
Aa
L

Ert6kpapirok

0.00

0.00

P6nzeszkozcik

5.10

4.42

Aktiv iddbeli elhatf rokisok
ESZKOZOK OSSZESgN

0.16

0.88

100.00

100.00

)4

77

3.3. Vagyoni helyzet
Befektel;ett eszktiziik fedezetts6ge

A befektetett eszkozok
ban feclezte.

z\ro illlomdnydt a sajdt t6ke az

e7626 6vben IL7 .2 %o-ban,

at6rgy6vben II0.3

%o-

K6szletek fedezetts6ge

A

k6szletek ftnanszirozdsfura az el6zo 6vben I,256.2 o/o-ban, athrg;ylvben919.6 %o-ban a saj6t t6ke

nyrijtott .ledezetet.

K6szletek forgdsi sebess6ge
A k6szletek forg6si sebess6ge (az egy naptlri naprajut6 6rbev6teihe;zviszonyitva) az el6z6 evben2B.J
nap, a l,6rgydvben 21.5 nap volt.

Vev66llominy dtlagos futamidej e
A vev66llomSny Stlagos futamideje (az egy naptfii napra jut6 6rbevdtelhez viszonyitva) az el6z6 6vben
45.2 nap, a t6rgy6vben 20.2 nap volt.
SajSt t6ke

vfitozisa

A saj6t t6ke az el6z6 evhez k6pest 110,063 EFt 6rt6kkel, 16.3 %-kal csokkent.
jegyzeItl.6ke az e7626 6vhez k6pest nem v6ltozott.

A

saj6t t6ktin

belil

a

T6kee16ss6g

A

Zft sajht t6ke arlnya az osszes forrSson beliil az e1626 6vben '/2.2
tirgyevben69.3 %. A gazd6lkod6 t6keer6ssege csokkent.
DVSCI Futball Sz'ervezT

mutat|
kotelezetts6gek az e7626 6vben

%0, a

T6keszenkezeti

A

a

saj6t t6ke 25.5 o/o-6t, a rhrgylvben 3B.g
tcikeszerkezet az el6z6 6vhez k6pest a kri1s6 forr6sok fel6 tol6dott el.

%-6t tettdk

ki. A

Kiitelezetts6gek dinamikdj a

A DVSC Futball Szewezl Zrt kotelezetts6gei az

e7626 6vhez k6pes

t 47,661 EFt 6rt6kkel, 21 .6 %-kal

ncjvekedtek.Ezenbeliil a rovid lej6ratf kdtelezetts6gek ardnya nem vilTtozort.

DVSC Futball Szervez6 Zrt

Kieg6szit6 rnell6klet
IEsEio progr.anr]
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3.4. Likviditds 6s fizet6k6pess6g
P6nzeszkiiziik vfltozfsa

A p6nzeszkozok 6llomSnya 1 1,655 EFt 6rt6kkel, 24.4 %-kal cscikkent.

Likviditfsi gyorsrdta
A r<ivid t6\,u likvidit6st

je1lemz6 likvidit6si gyorsr6ta (a kovetel6s ek, az drt6kpapirok
, a plnzeszkiizlk
egyiittes 6rt6k6nek a rovid lejnattrkotelezettsdgekhez viszonyitott arhnya) 1rtdie az el6z6 6vben
1.76, a
t6rgy6vben 1.08 vo1t. A gazd6lkodds rovid tdvri finanszirozils,abiztositott.

Likvid eszkiiziik ardnya
A rovid t6vu likviditfst befoly6sol6 eszkozok arfinya
t6rgydvben 29.2 Yo volt.
Hosszri

az cisszes eszkozon

belil az el6z6

6vben 32.5 o/o, a

tfvri likvidit6s

A

hossz(r t6vri likviditilsi rSta (a forg6eszk<izcjknek a kotelezetts6gekhez
6vben 2.08, a t6rgydvben r.34 volt. A hosszf t6vu likvidit6s gyengtilt.

Kiitelezetts6gek 6s kinnlev6s6g
A kinnlevcjs 69 realiz|lilshvar akcjtelezetts6gek

9 1 .8

viszonyitott ardnya) az el6z6

%o-atelj esithet6.

Kiitelezetts6gek 6s likvid eszkiiziik

A fordul6napon

a

likvid eszkozok (kovetel6sek, 6rt6kpapirok, p6nzeszkozcik) teljes m6rt6kben fedezt6k

a kotelezetts6geket.

Kiitelezetts6gek 6s bev6telek

Amennyiben az osszes kotelezetts6gktzar6lag 6rbev6telb6l kenilne kiegyenlitesre, trgy erre
82 napi
i{rbev6tel nyfjtana fedezetet.

3.5. Jiivedelmez6s6g
Bev6tel alakulfsa

A gazd6lkod6 6sszes, teljes napt6ri 6vre szhmitott bev6tele az el6z6 6vben I,619,646 EFt, a thrgy1vben
I,087,469 EFtvolt'Azosszesbevdtel aze\6z66vhezk6pest532,177 EFt6rt6kkei,ZZ.g%-kalcsokkent.
Az 6rb ev 6tel dinamikij a
A gazd6lkod6 teljes naptfit', 6vre szdmitott 6rbev6tele az et6z6 6vben 685,378 EFt, a t6rgy6vben
981,065EFtvo1t. Azarbevdtelazel6z66vhezk6pest295,68TEFt6rt6kkel,43.lyo-kalnovekedett.
Egy napra jut6 6rbev6tel
A miikod6s egy napthtinapjilra jtrt6 6rbev6tel az el6z6 6vben 1,878 EFt, at6rgy6vben2,6gg EFt
volt.
A m6rleg szerinti eredm6ny dinamikija

A m6rleg szerinti eredm6ny az el6z6 6vben -390,649 EFt,

a targy6vben -110,063 EFt volt.

6vhez k6pest a mdrleg szerinti eredm6ny 280,586 EFt 6rt6kkel novekedett.

Az el5z6

[EsBo program]
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3.6. Cash-flow
Cash flow-kimutatfs (Szvt. 7. mell.)
Megnevezes (l000HUF)

E16zci id6szak

T5rgyidciszak

szokrlsos tevdkenys6gb6l sz6rmaz6 p6nzeszk6z-v hlto.zirs (Mtikiid6si
c_agh

flow l-l3,qorok)

- 986 416

.- 169 6s2

Acl6zds elcitti eredm6ny (+-)
2

Elsz5molt amorlizdci6 (+)

3

nlgSmolt

t

C6ljartalgk k€p:et

6rt6kve9zr6g
g":

l7
(*

:. "i:**i3t

-t:$qlzn6l6s

)
ki.ilonbdzere

129

-7131r

6

))4

-11205

(+)

0

Befektetett eszkozcik 6rt6kesit6s6nek eredm6nye (nyeres6g -, vesztesdg
6

Sz6llit6i kdtelezettseg v61toz6sa (+-)

7

Eg_y6b

8

P-3.1-*i"-

9

Vevcikovetel6s v61toz6sa (+-)

10

ll
12

tJ

f"9p6

rovid IejSrattt kcitelezetts6g v6ltoz6sa (+-)
1d6b

9-9zko"1

e

li

9lhat61o

"*11g_,

v6kav,

ok

*:

g

I6

6-s

e s

5s3 365

-4 472

119 700

-50 867

50 718

-)

zkci z n6

lkiil)

v 6ltoz 6s a (+ -)

v61toz6sa (+-)

Fizetett, fizetend6 ad6 (nyeres6g ut6n)

o

n.

I"1,"1-"thfl-r"91*999::ta-l_e-k:l6szesed6s(-)
Be lektet6si tevdkenys6gb 6l szirmazS p6nzeszktiz-v lltozirs
(Bgfekletdgi caqh flow l4- 16, ggr)

t4

Ii grtekrgtetl eszko3ok beszelz6s-9

15

_eiefokt9191t 9ykozol5 e]ad6sa (+)
K-apott osztal6k, 16szesed6s (+)

III. P6nziigyi

0

-58 271
p6nz

-(-ve

Aktiv id6beli elhat6rol6s

(*

-21,697

[)

iiveletekb6 | szirrmaz6 p6nzeszkiiz-v illtozits
(F iqang-zirozrigf cash flow, 17 -27 . sor)

-sl
4t

667
645

172 896

20 178

6 423

-5 7s5

-82 42s

-2115

536 00s

09-7

-5 086

0

54r 091

097
0

m

R.6szv6nykibocs6t6s, tcikebevon6s bev6tele (+)

284 749

t26 900

0

0

Kcitv6ny, hitelviszonyt megtestesit6 6rl6kpapir kibocsdtds6nak bev6tele
(-F )

4.1. El(iz6 6vek m6dositfsa

A kor6bbi (lezhtt) 6vekhez kapcsol6d6an a tlrgyevben e11en6rz6s, cinellen6rz6s semmif6le 6ib6t nem
tSrt fel, a m6rleg kor6bbi id6szakra vonatkoz6 korrekci6kat nemtartalmaz.
4.2. Osszehasonlfthat6sf g
Ossze nem hasonlithatrf, adatok

A DVSC Futball Szewez6 Zfi merlegdben az adatok - a jogszabdlyi vSltoz5sok miatti 6trenclez6seken
tirl - cisszehasonlithat6k az e76zd izreti 6v megferer6 adat|vaL

DVSC Futball Szewez6 ZrI

Kiegdszit6 rnell6klet
IEsBo plograrn]
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4.3. M6rlegen

kiviili t6telek

Nyitott hatdrid6s, opciris

6s

swap iigyletek

A

gazdillkod6nak a m6rlegben nem76tsz6, a m6rleg fordul6napj5ig
le nem z6rr igyletek miatti fligg6,
vagy biztos (<iv6beni) kotelezetts6ge nincs.

Nem Litsz6 jiivdbeni fizet6si kiitelezetts6gek
Olyan, a m6rlegben meg nem jelen6 pdnz',tgyi kotelezetts6
szempontj 5b61 j elent6 s6ggel bir, a fordul6napon nem volt.

g,

amely

a plnzugyi

helyzet 6rt6kel6se

Egy6b l6nyeges m6rlegen kiviili t6telek
penzngv:^ helyzet6nek

megit616s6ho
szerepll
jellege,

vrili vagy a m6rlegben nem
t6telek 6s meg6llapod6sok

5 kocklzatot
lorv6ny 6ltal

jellemz6i az

A DVSC Futball Zrt.2014. december h6 22. napjhnmegtartott kcizgyiil6se elfogadta
a 16/2014 (12.22)
hogv a DVSC Futball zi. ue"t{t
kezess6get v5ltal iz orp Bank Nyrr. 6s a
5flt;^t':1u1{yat!\al
"t6
CIVIS GRAND CASINO Kft. 95.000.000 Ft kolcsoncjsszegre,
valamint az oTp Bank Nyrt. 6s az
ONYX CASINO Kft. 95.000.000 Ft kolcsonosszeere.
Stevo Nikolic volt munkav6llat6 kiivetel6se a t6rsas6ggal szemben

A FIFA Yitarcndezdsi Teshilete, a20l5.6prilis 24. napjdnhozottdont6se alapjdn,a
DVSC FUTBALL
zrr'-t dsszesen 15.000'000 Ft 6s 2013. novembei h6 13. napjttt6l 6vi S%o-os
m6rt6kri kamat
megfizetds6re kotelezte, a Stevo Nikolic dltai inditott elidrds soran.
VSC FUTBN_L zrt.2016. janufir 12.
(CAS)-hoz, vagyis a Nemzetk6zi Sport
6nek benyfjt6sa van folyamatban.
s6ggal szemben

Nenad Novakovic munkavdllal6nak a jogi k6pvisel6je 6ltal ir6sbeli felsz6lit6ssal
kdzolt kovetelese a
DVSC FUTBAIL hrt.-vel szemben:
a 2015 . 6prilis

-

december kcjzdtt ki nem fizetettmunkab6r: 15,295,000.-Ft (49,0g8,_
eur6), plusz az ezut\n esed6kes kamat (6vi 5%)
2015. jrilius-december kozott ki nem fizetett lakhat6si tdmogut6r,
900,000,- Ft (2,880,plusz az ezut|nesed6kes kamat (6vi 5%)
(6ves) 2015. januSr 20-6n esed6kessdgri b6nusz: 10,000,- eur6, plusz
az ezuthnesed6kes

(6vi 5%\

szeru6ddsszeg6s6rt j6r6 kompenzdci6: 53,750,000,ezutSn esed6kes kamat (6vi 5%)

eur6),
kamat

Ft (772,500,- eur6) illetve 2o,oo0,- eur6, plusz az

A

DVSC FUTBALL Zrt' vitatja Nenad Novakovic kovetel6s6t, merl 2015
6prilisa 6ta thpplnzes
5llom6nyban van, igy a fenti kcjvetel6sek nem illetik mes.

[EsBo program]
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4.4. Befektetett eszkcizcik

Brutt6 6rt6k alakulisa
Az immateri6lis javak, thrgyi
al6bbi t^bliuat:

eszkoz<ik brutt6 6rt6k6nek alakul6s6t mutatja be m6rlegt6telenkdnt az

Brutt6 6rt6k alakuldsa

4 575
3 497

259
Ingatlanok 6s kapcso16d6
-v"g"Cy-9-.["9$e1.-$iip_"ep.k_

Mriszaki berendez6sek, g6pek,

i4r.-+o"sk
Egy6b berendezdsek,
felszerel6sek. i6rmiivek

20 041

Kis 6rt61ai eszkdz<ik

I

t'70

Halmozott 6rt6kcstikken6s alakulisa

Az

immateri6lis javak, tfirgyi eszkozok halmozott 6rt6kcsdkken6s6nek alakuldsdt mutatja be

mdrlegt6telenk

6nL

az alilbbi t6bl6zat:

Halmozott 6rt6kcsiikken6s alakul6sa

Vagyoni 6rt6kri jogok
Ebbcil:j6t6kos

4 536
3 497

Szellemi term6kek

Ingatlanok 6sjogok

259

56 042

Miiszaki berendez6sek, g6pek,
.j-4ggt-u"-"t

6 138

Egy6b berendezesek,
&Lgp"I"el_e_'_ek j4r'oii-"""9.k

Kis 6rt6Ki eszkcizdk

18 924

I

t'70

[EsBo program]
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Terv szerinti 6rt6kcsiikken6s alakuldsa
A targy6vi terv szerinti 6rt6kcscjkken6si 1eir5s megoszl6s6t mutatja be m6rlegt6telenk6nt az al1bbi
tSblilzat:

terv szerinti 6rt6kcsiikken6s

Vagyoni 6rt6kti jggok
Szellemi term6kek

Ingatlanok 6s kapcsol6d6

s 446

-"Y?-Cy_o..lr-sgsi"

Miiszaki berendez6sek, gepek,
jeg:rri-u_-"-|1"

zo

Egy6b berendez€sek,
felszerel

2 7r2

Terven feltili 6rt6kcsiikken6s

A

t6rgy6vi terven fehili 6rt6kcsokften6si leirds alakul5s6t mutatja be m6rlegt6telenk6nt az al1bbi
feliili 6rt6kcsolften6s vagy annak visszairdsa f6bb tdokai az al1bbiak:

tdblSzat. A jelent6sebb terven

A DVSC 6s L'Imam Seydi iabdarug6 kozott 2013.09.02 - 2015.06.30 munkaszerz6d6s volt 6rv6nyben,
mely 2015'01.22-6n kozos megegyezdssel megszrlintet6sre keriilt. A j6t6kos konyvszerinti 6rt6ke
6'000'000,-Ft.vo1t,2015.01.22-ig elsz6molt 6rt6kcsokken6s 4 183 560,-Ft. A fennmarad6 1.g16.440,-Ft
terven feliili 6rt6kcsokken6skdnt lett elsz6molva.

terven feliili 6rt6kcsiikken6s

Vagyoni_6rt6$-jo_e9k

-q_

Ebb6l: j6t6kos

0

Szellemi term6kek

I$*:1*ryL9: h*pgrylodg yleyoni

6rr6kri

jogok

j6rmrivek
Egy6b berendez6sek, felsz., j6rmiivek

Ert6kcsiikken6si lefris ut6lagos m6dositdsa
A terv szerint elsz6molSsra keriil6 6rtdkcsoll<en6s megvSlt oztatdsfira atdrgytd6szakban nem keriilt
Befektetett p6nziigyi eszkiiziik 6rt6kveszt6sei

sor.

A DVSC Futball

Szervezl Zl879rt m6rleg6ben a befektetett pr.xrzuigyi eszkozolhdz kapcsol6d6an
nyilvSntartott 6rt6kveszt6s sem az el6z6 iizleti 6v en, sem a thrgylvb-en nem szerepel, ilyen
cimen
visszairdsra nem keriilt sor.

[EsBo program]
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Befektetett p6nziigyi eszkiiziik val6s 6rt6ke

mdrlegben

A
fordul6napi
T art6

s

eszk6zok konyv szerinti 6rt6ke az egyest6telek eset6ben a
lent6sen.

v

an adott kiilcs ii nii k kap

A fordul6napon

cs

olt v 6llalkoz6s okb an

kapcsolt v6llalkoz6sokban tart6san adott kolcscin jogcimen fenn6l16 koveteles

megoszl6sa az a76bbi:

Tart6san adott kiilcsiiniik

tvi,J.lalkozirsoknak

Egy6b kapcsolt v6llalkoz6snak - DLA Nonprofit Kft.

r74 900

4.5. Forg6eszkiiziik
Kiivetel6sek alakulfsa

A

kovetel6sek 6s
thbltuat:

a kapcsol6d6 6rt6kveszt6sek alakulSs5t mutatja be

m6rlegt6telenk6nt

az

al1bbi

Kiivetel6sek 6rt6kel6se

Krivetel6sek arusz6l1it6sb61 6s
e"7""cLc-4lk!"4ebel

ft e"u""or")

22 267

__

Kcivetel6sek kapcsolt
v6llalkoz6sokkal szemben

13 100

Kcivetel6sek egy6b r6szesed6si
viszonyban l6v6 v6llalkozdssal
szemben

V6lt6kcivetel6sek
Egydb kcivetel6sek

Kiivetel6s ek kap

cs

olt v 6llalkoz6ts okb an

A fordul6napon a kapcsoltv|llalkozdsokkal szembeni kovetel6sek megoszl6sa az al6bbi:
Kiivetel6sek ka

t v fillalkozits

o

kkal

szem

b

en

Vev6k6vetelds

215

TIKT Viziigyi Fehigyelcis6g

60;

Sgkt_q"9*g.Llp:l3grrto_Zg|urilyiilrokamatkovetet6s

23 975

R6vid lej6ratu kcilcscin DLA Ut6np6tl6s Nevel6 Kft

3 700

[EsBo program]
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Aktiv id6beli elhatdrolisok

Bev6telek aktiv id6beli elhatfrolfsai
A bev6telek aktiv id6beli elhatr{rol6sanak jelent6sebb dsszegei, 6s azok id6beli alakul6sa
az al6bbi:

Visszahatfrolt bev6telek alakulfsa

20 1 5.6vet 6rint6

rekl6mbev6tel

Elhatirolt kiilts6gek 6s rfforditdsok
Az aldiv id6beli elhat6rolSsk6nt kimutatott
alakul6sa azal6bbi:

kolts6gek 6s rSforditilsok jelent6sebb 6sszegei, 6s azok

Iillhatdrolt riforditdsok alakuldsa

Lig :39 q q|j

B6rleti

4t?* _{i:

"n9y""-e-299i 9

s

tagdij ak

I1$

di1'

0

Biztosit6si dijak

nca

t1eg.a_gi

Szakl

483

{ij
el6fizet6s

Halasztott rfforditdsok
A m6rlegben aktiv id6beli elhatSrol6skdnt kimutatott halasztott r6forditdsok sem
az el6z6 6vben, sem a
t6rgy6vben nem szerepelnek.

4.7. Saj6t t6ke
Sajr[t t6ke vr{Itozdsa
A DVSC Futball Szewezl Ztt sajht t6k6je atfrgyidlszakban csak a tfugy1vim6rleg
szerinti eredm6ny
illtalvilltozott. A saj6t t6ke elemeinek targydviviltozilsait az alilbbitilbliiatmutatiaie:
Ered

hatdsa a saj6t t6ke alakulhs6ra;

_Je.gyzgtt!9ke....

_lggy_ig1!..99 be nem

fizetett t6ke

Tciketartal6k

Eredm6nytartal6k

571 229

Lekdtott tartaTlk

- 390 649

0

Ert6kel6si Iartallk
M6rleg szerinti eredmdny
Saj6t t6ke cisszesen

676 686

- 110 063

280 586

566 623

- 110 063

[EsBo program]

-r6
J egy zett

t6ke alakukis

a

A jegyzett t6ke a t5rgyid6szakban nem v|ltozott.

Kapcsolt viilalkozirsok riltal jegyzett t6ke
A jegyzett t6ke kapcsolt v6llalkoz6sok 6ltal jegyzett osszeget nem rrrtalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett t6ke
A DVSC Futball Szewez6 Zrtbesz6mol6j6ban jegyzett, debe nem fizetett t6ke nem szereoel.
Visszavf sfrolt sajdt r6szv6nyek

A t6rsasi6g a tStgylvben saj6t r6szv6nyeivel nem rendelkezett, sajdt reszvenyt sem kozvetlentil, sem
kcizvetve nem szerzett meg 6s nem idegenitett el.
R6szv6nykibocsf tf

s

A t6rgy6vbenreszvdny,fitvhh.oztathat6 kotv6ny kibocsSt6s nem tort6nt. A r6szv6nyek adatait mutatja
be
az al|bbi thblLzat:
R6szv6nyek tipusonk6nt 6s
Megnevezes (t000HUF)

fajtink6nt
R6szv6nyek
sz6ma(db)
n6v6*6ke

N6vre sz6l6 r6szv6nleli

10000

ebbcjl: torzsr6szv1ny
Be-m.uf atri r-a

1-.2616

16szv6

10000
0

nyek

ebb6l: torzsr6szvety
R6szv6nyek

m in

dtjsszesen

4600

10000

A t6rsas6g alapt6k6je 4600 db, egyenk6nt 10.000,-Ft n6v6ft6hi, ,,A,' sorozatri, 4g00-t6l
9 3 9 9 -i g terj edci sor szhmo zhsir, nyomdai riton el ci 6l litott torz
sr6 szv6nvb rj I 6ll.
Lekiitiitt tartal6k j o gcfmei

-

A m6rle1;ben lekotott tartal6k nem jelenik mee.

T6kemegfelel6s
A DVSC Futball Szervezo Zrt fordul6napi saj6t t6k6je a jogszab6lyokban el6irt t6kekovetelm6nyeknek
mindenben eleget tesz, av611a1koz6s folytat6s6hoz megfe1el6 fedezetet biztosit.

4.8. C6ltartal6kok
C6ltartal6kok - vfrhatrf kiitelezetts6gekre
A m6rlegben v6rhat6 kotelezetts6gekre k6pzett c6ltar1al6k

sem az eI6z6 evben sem a t6rgy6vben nem
szerepel, a koriilm6nyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pz6s6t nem indokolt6k.

c6ltartal6kok kapcsolt vfllalkoz6sokkal szembeni kiitelezetts6gre

A

m6rlegben kapcsolt v6llalkoz6sokka1 szembeni kcitelezetts6gekre kepzett c6ltartal6k
sem az el6z6
6vben, sem a t6rgy6vben nem szerepel, a kori.ilm6nyek ilyen c6ltartal6k k6pz6s6t
nem indokolt6k.

C6ltartal6kok - jiiv6beni kiilts6gekre
A mdrlegben jov6beni kdlts6gekre klpzett

c6Ttartal6k sem

az el6z6 evben sem a t6rgy6vben

szerepel, a konilm6nyek ilyen cimen c6ltartal6k k6pz6s6Lnem indokolt6k.

DVSC Fr:tball Szervez6 Zrl

nem

Kieg6szit6 rnell6klet
IEsBo ploglanr]
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4.9. Kiitelezetts6gek

6t

6vn6l hosszabb lejdratri kiitelezetts6gek

A m6rlegben olyan kotelezettsdg nem szerepel, amelynek ahhtralevd futamideie
tobb mint ot 6v.
Tart6s kiitelezetts6gek kapcsolt villalkozdssal szemben

A fordul6napon kapcsolt

v611a1koz6sokkal szemben tart6s kcjtelezetts6g nem

6llt fenn.

Biztosf tott kiitelezetts69ek

1::n"9,0:n

kimutatott thtgylvi kcjtelezetts6gek kozott zillogsoggal vagy hasonl6 jogokkal
biztositott

Kotelezettseg nem szerenel.

Kapottnril nagyobb

A t|rgyevi

ii

sszegb en visszafizeten d6 kiitelezetts 6gek

kotelezetts6gek kdzcitt olyan kotv6nykibocs6t6s

miatti tartoz[s, villtotartozits vagy

kcitelezetts6g nincs, ahol a visszafizetend6 cisszegnagyobb a kapott
osszegn6l.

egy6b

Riivid lejriratri ktitelezetts6gek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben
A fordul6napon kapcsolt v6llalkoz6sokkal szemben rovid lejnattkotelezetts6g
nem 6llt fenn.
4.10. Passzfv id6beli elhat6rol6sok

Elhatdrolt bev6telek
A bev6telek passziv elhat6rol6s6nak j elent6sebb osszegei, 6s azok id6beli
alakul6sa az alirbbi:

Elhatdrolt bev6telek alakul6sa
Jogcim (l000H[IF)
Rekl6rn bev6tel

14 849

B6r1et bev6tel
S-portfej leszt6si t5mo gat6s

Elcizci idciszak

T6rgyid6szak

2 843

46 305
20

1

5.

6vi elsz6mol6s

19 760

80 914

30 354

Visszahatf rolt kiilts6gek, r6fordit{sok
A m6rlegben kolts6g, r5fordit6s passziv id6beli elhat6rolSsa atLrgyevbennem
szerepel.
Halasztott bev6telek

A mdrlegben passziv id6beli
tdr gy evb r:n nem szerep el.

e1hat5rol6sk6nt kimutatott halasztott bev6tel sem az e1626
6vben, sem

5.1. El6z6 6vek m6dosit6sa

A kor6bbi (lezhrt) 6vekhez kapcsol6d6an a tfirgydvben ellen6rz6s, cinellen6rz6s
semmifdle hib6t nem
t6rt fel, az eredm6nykimutat6s kor6bbi id6szal<ravonatkoz6 korrekci6ka
t nemtartalmaz.

DVSC Fr-rtball Szervezo Zrt

IGeg6szito mell6klet
IEsBo pr.ogr.anr]
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5.2. Ossze nem hasonlithat6 adatok
Az el6z6 6vhez kdpest az Srbevetel alakul6sa jelent6s eltdr6st mutat, ennek oka:
2015'07.01-t6l az Magyar Labdarug6 Szovets6g bevezette aPlnztigyi Monitoring
Rendszert (pMR),
mely a vagyoni 6rt6kii jogok 6r16kesit6s6b6l sz6rmaz6 p6nzosszegek felhaszn6lisilt szabftlyozza.
A
jelentdsi kcjtelezettsd geket az MLSZ 61
ott rirlapok mintfija atapldnkell megtenn i. Az el6z6
6vekt61 elt6r6en az UEFA szolidarit6
st nem u,
bevdtelek kozott keri kimutatni,
hanem az firbevetelek kcjzcjtt, ebb6l

"gy"i
hasonlitdsi ejyez6tlensdg.

ad6

5.3. Berv6telek
Bev6telek alakulfsa

A DVSC Futball

SzewezT

Zrt

tihl6zat:

beveteleinek megoszl6s6t,6s azok alakul6s6t mutatja be

az

al1bbi

Bev6telek alakukisa 6s megoszlisa
Bev6tel -kareg6ria

Elcizo ickiszak

Tdrgyiclciszak

lO(.)OHUF

Arbev6tel
A-ktjvell

s

Sjgl-

tetj

g

42.3

981 06s

90.2

0.0

0

0.0

201

s6.4

95 496

8.8

8 833

0.5

8 049

0.1

12 234

0.8

2 859

9.3

6t9t 646

100.0

087 169

100.0

glpeny_ert-e-t<_

Egy6b bev6telek

9t3

Pdnziigyi mr.iveletek bev6telei

Bev6telek iisszesen

|

lO(.)()HUF

|

Arbev6tel tev6kenys6genk6nt

Az

6r16kesit6s nett6 6rbevdtel6nek megbont6sa
szolg6ltat6sok szerint az alilbbi:

az

egym5st6l jelent6sen

hilonboz6

tevekenys6gek,

Tev6kenys6genk6nti 6rbev6tel alakulfsa
Tei,6kenys6gi kor

M6rkciz6s jegy 6s b6rlet bev6tele
Rekl6mszolg6ltat6s bev6tele
B6rbead6s bev6tele

Televizi6s jogok bev6tele
J6t6kos 6tigazol6si dij bevdtel

Vagyoni 6rtdkri jogok hasznosit6s bev6tele
Kgrggkedelmi te--v6kenys6g bev6tele
Egy6b

fib9v6te1 (tarlaloms zotg.,kozremijkdd6i dij)
WEBSHOP 6rbev6tel

UEF;\ plnzdij

DVSC Futball Szewezo Zrt

Arbevetel 100OHUF)
Elozo idciszak TArgyidciszak

r92 624

1,66 840

t2I

703

r34 l2B

300

0

284 515

70 537

3s 740

23 9BB

0

JOJ Y)t)

10 852

6

rl4

38 932

0

71,2

510

0

214 332

68s 378

981 065

Kieg6szit6 nr:ll6klet
IEsBo plogr.anr]
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Export 6rbev6tel bemutatrfsa
A DVSC Futball Szewezl Zrt abeszhmol6si id6szakban export6rt6kesit6st nem
teliesitett.
Exporttf mo gatds felhaszndlfsa

A DVSC Futball Szewezl Zrt abeszfimol6si id6szakban exportt6mogat6st nem vett ig6nybe.
V6gleges jelleggel kapott t6mogat6sok

A tfimogatdsi program keret6ben v6gleges jelleggel kapott, foly6sitott, elszdmolt vissza nem t6ritend6
t6mogat6sok f6bb jellemz6it - kiilcjn bemutatva a felhaszn6l6stiogcfmenk6nt
6s 6vente - mutatjabe az
alSbbi thbLdzat

Onkorm6nyzati

MLSZ UP t6mogat6s

Visszat6ritend6 kapott t6mo gatrisok
d6szakban visszatdritend6
6s6re sem dnkormdnyzati,
illetve nem sz6molt el.

Kap

cso

It v 6llalkoz6s o kt6 I sz6r maz6

A beszSmolSsi id6szakban elsz6molt

b ev

6telek

arbev6tel, egy6b bev6tel, illet6leg rendkivtili bev6telk6nt
6l sz6rmaz6 cisszegeit mutatja be az alilbbi

elsz6molt halasztott bevdtelek anya- 6s le6nyv6llalaiokt
tdblilzat:

Ka

t u ilIlilkozhs o kt6

I

szhr m az6

b

ev6telek

Ert6kesit6s nett6 6rbevdtele

ebb6l: halasztott bev6telek

[EsBo program]
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Rendkiviili bev6telek
A besz6molSsi id6szakban elsz6molt rendkiviili bev6telek jogcimenkdnti
alilbbitdbllzat:

r6szletez6s

6t mutatja be az

Rendkiviili bev6telek

T6rit6s ndlkiil kapott szolg6ltatris 6rt6ke

2 859

K6szler lelt6ri tdbbletdrt6k

5.4.

54

Rfforditdsok

Rdforditf sok alakuldsa

IIaonzat
?u9" Futball Szewezl Zrt rhforditdsainak megoszl6s6t , 6s azok alakulds6t mutatja be az al1bbi
Riforditdsok alakulfsa

6s

Anyagj ellegri r6fordit6sok

!_Z:qqi

31.5

j:1l"gri*r6forditdsok

63,0

A .,,

EneKcsoKKenesl leirzrs

_07
46

P

6nmgyt miiveletek r6fordit6sai

nt

Rendkiviili r6fordit6sok

00

Kiilts6gek kiilts6gnemenk6nt
A kolts6gek kdlts6gnemenk6nti megoszl6s6t mutatja be az al6bbit6br6zat:

Kiil

Anyagj ellegri r6fordf t6sok
Szem6lyi j ellegii_ r6fordit6sok
A .,,
r,neKcsoKKenesl leiras

nemenk6nti m

alakul6sa

33.0
66.2
0.8

[EsBo program]
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Egy6b

rfforditfsok
Egy6b r6forditrisok

(

1

000HUF)

Ad6k, ill e t6ke k,ho zzSj lrulds ok

1B 986

Birs6gok, k6sedelmi kamatok

T6rgyi eszkozelsz6molt terven [ehili

4 09?
6rt6kcscikkendse

1 816

Ert6kveszt6s

63

Behajthatatlan kcivetel6s

nn4

MLSZ fegyelmi biintet6s

4 104
2 342

Egy6b r6fordit6sok

54 524

Behajthatatlan kiivetel6s

:

PMFC Sport Kftz 23 tl4eFt
A volt Sport Szolg6ltat6 6s Kereskedelmi Korlftolt Felel6ss6gii
T6rsas6ggal
kiivetel6s

A volt

Sport

szemben fenrn6ll6

Kft. (kor6bbi elnevez6se: PMFC Sporl Kft., cg: 02-09-066901)

ad6ssal szemben,

felsz6mol6si k6relem keriilt benyij tSsra 2075. decernber 14.
napjin a p6csi rorvenyszenrez. A DVSC
FUTBAI-L Zrt.kovetel6se, a Volt Sport Kft.-vel szemben, oss)esen
1s.200.000 ei*-Ai",
23.114.000,-Ft.
",;;7;";

Az

eljhrS's a P6csi rdrv6nysz6k e16tt, 5.Fpk.02-15-000471

Kft' a DVSC FUTBAIL Zfi'.kovetel6s6f
Ren

szimalatt van folyamatban. A volt Sport

a fe1sz6mol6si eijSr6s keretein beliil vitatia

dkfvtili rf forditds ok

A besz6molSsi id6szakban rendkivtili r6fordit6s elsz5mol6sdra nem
kertilt sor.

5.5. Ad6fizet6si kiitelezetts6g
T:irsasr{gi adrf megfllapftr{sa
A t6rsas6gi ad6 meg6llapitdsdra
kenilt sor.

a vonatkoz6 jogszab6lynak megfelel 6en, azdltal6nos
szab6lyok szerint

Ad6alap m6dosftrf t6telek
A t6rgy6rzi t6rsasSgi ad6 alapjhtm6dosit6 t6teleket mutatj6k be
az alhbbiadatok:
Adriz6s el6tti eredm6nyt csiikkent6 t6telek
M6dosir6 t6te1 (1000HUF)
Tao. tv. szerinti thrgy|vi 6rt6kcscikken6s

B s44
8 54,1

DVSC I'utball Szervezo ZrL

Kiegcls zit6 rnelleklet
IEsBo plograrn]
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-l-?"m:-l-"9l1-trgl*-ilpllF'gy6vi6rr6kcs6kken6s
Tatg.v_-q-u._U-":So-g:-".Lgtt-"g5.g?6klQnyvszerinti6rt6ke

niivel6 t6telek

8 554
1 816

23 r77

I

674
7s3

5.6. Eredm6ny
Diint6s az eredm6ny felhaszn6l6s6r6l
A-j6v6hagy6sra jogosult.testrilet 6lta1 elfogadotthatfurozatmindenben megegyezik
az ad6zotteredm6ny
felhaszn6ldsra vonatkoz6 i avaslattal

6,Thi6koztat6 adatok
6.1. Kapcsolt vfllalkozdsokkal bonyolitott iigyletek
A besz6mol6si id6szakban a DVSC Futball Szewezl Zrt kapcsolt v6llalkoz6sokkal
bonyolitott l6nyeges
rigvletei:

tad6san adott kolcscindk Debreceni Labdarus6
Akad6mia kft

Tartds kiivetel6s iisszesen
rovid lejaratra adott
Utanp6tl6s Neve16

:

kdlcs6n<jk:

DLA

kft

kolc s onok ut 6n felszfumitott kamat

ebb6l: Debreceni

_r

Akad6miaKft

n-l$U1pnpgL1...?.s_-Neve16

kft

Debreceni Labdarug6 Akad6mia Kft vev6
kovetel6s
PLAU_l4pp6gggN"gv-elliKftv-ev-ci-kcivetelds

TIKT Vizrigyi Feliigyel6s6g - vizugyi jirul6k
rendez6se
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-236.2.Ad6k bemutatdsa ad6nemenk6nt
Ad6 ad6nemenk6nt

..f,,,,,,,,,,,,,,,29pe_14

j_Ovedelemad6

q$

Atalanos forgalmi ad6

834

Kdsedelmi p6t16k

59

756

Kifizetlt terhel6 ekho

8 898

Mag6nszem6lyt terhel6 ekho

6 673

Onellencirz6si p6tl6k
s--,s:ielitS

hg,"

ltiigltii

r
r

?49

zakk6p z6si ho zzhi 6ru16s
.............._,......:-'...-.._....,..

_Nvog9iig_1*"po_tme*g_illet_6bev6tet

307
449
82

- -.............-.-..-....:--.-............

557

B"ggg::9gr1-"1_"_.+g:i:-.pu-"t*-"_:q;g-i1g jrarulek

_471
23

Fg9:::ggl_gy_ih.ozzdjarat\s
T6rsas6gi ad6

i1

C6gaut6ad6

988
aa
JJ

6.3. Y ezet6 tiszts6gvis el6k, kiem elt j uttatds ok
Y ezet6 tiszts 6gvis el6k munkadij a
vgzelo tiszts6gviserlk,
fktzfir6lagmunkab6rben

az igazgat6silg, a feliigyel6 bizottsSgtagjai tev6kenys6gtik6rt
az itzleti6v utdn
rdszesiiltek. Jarand6s6euk dsszeg6t
be
-irtuiu az alhbbit6bl6zat:

Yezetf t

munkab6re

C6gvezet6s
"

Ie*-"e*1_9_'_"c'

5 680
lffi

g_h

Feliieye16

Y ezet6 tiszts6gvisel6k egy6b

A

juttatfsai

vezet6 tiszts6gvisel6k, az igazgat6shg, a fehigyel6 bizottsLg
tagsai az iizleti 6vben semmifdle
keriilt sor.

el61eget, kolcsrint nem kaptak, n"rriikber,
{ararrciav1llal1s1ranem

[EsBo program]
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Kiinywizs

9616 Sltal

felszfmitott dii ak

A konywizsgSl6 6ltal felszdmitott tfugylvidijakat mutatja be
az al6bbit6bl6zat.

_n-"-g:

k

ilJy-"...1"...:

Hil?:

$l_{b[g"enge krinywizs gdlat

-P-MR-kalyyvizsgSlat

1 050

TAO elsz6mol6s

6.4. BEr- 6s l6tszdmadatok
L6tszr{madatok

A

foglalkoztatott munkav6llal6k 6tlagos statisztikai dllomanyi
letsz6m6nak alakul6s6t mutatia be
az alilbbi thblLiat:

611om6nyc soportonk6nt

A!!e_ggr,l-6!szdm atakutdsa 6t I om 6

"spotgl.g_k -_.

Egy6b alkalmazottak
18

B6radatok
A foglalkoztatott munkavdllal6k b6rkolts6g6nek alakul6s 6t mttatjabe
dllom6nycsoportonk6nt az al*bbi
t6bl6zat:

alakuldsa 5ll

Egy6b alkalmazottak

[EsBo program]
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Szem6lyi jellegii egy6b kifizet6sek

A

t6rgy6vben foglalkoztatott

munkav6llal6k egy6b szem6lyi jellegri kifizet6seinek
6llomdnycsoportonk6nti bont6sa nem 6rtelmezhet6, az dssilsitett szemdlyi jellegli
kifizet6seket mutatja
be az alSbbitilblSzat:
B6ren

kiviili iuttatdsok

Mag6nc6hi telefon elsz6mol6s

74

Betegszabads69

7 ,,TI),,

tvtunt<gf

1a101F1t,_glo!!pp!pztto'zzlj6rul6s
Reprezent6ci6 6s jrirul6ka

142
1 Oeg

Egy6b szem6lyi jellegri kifrzet6s

II7

6.5. Kiirnyezetv6delem
Vesz6lyes hullad6kok, kiirnyezetre k6ros anyagok

1.t"""t*vsdg
hullad6kot,

je11eg6b61 ad6d6an a

DVSC Futball szervezT

zrt

nemtermel, 6s nem t6rol vesz6lyes

a tev6kenys6g sor6n keretkez6, kornyezetre k6ros anyagok
eleny6sz6k.

Kii rnyezetv6delmi kiilts6gek
Kozvetleniil kornyezetv6delemmel kapcsolatosan sem az eI6z6 rizleti 6vben,
sem a targy6vben kolts6g
nem kenilt elsz6mol6sra.

Kiirnyezetv6delmi c6ltartal6kok
A kornyezetvddelmi kotelezetts6gek,

a kdrnyezet

v6delm6t szolghl6jciv6beni kolts6gek fedezet6re sem

az el6z6 iizleti 6vben, sem a targy6vbenc6rtartal6k-k6pz6s nem tlrterrt.

Nem l6tsz6 kiirnyezetv6delmi kiitelezetts6gek

i5'l:,t:::::6gek
nem allt lenn.

kcizott

ki nem mutatott kcimyezetv6delmi, helyre6litasi

kcjtelezertseg a for<1u16napon

6.6. A megbizhat6 6s vat6s iisszk6phez sziiks6ges tovfbbi adatok
A szSmviteli torv6ny el6ir6sainak aTkalmazfusa, a szhmviteli alapelvek

6rv6nyesit6se elegend6 a

megbizhat6 6s val6s osszkdpnek a m6rlegben, eredm6nykimutat6sban
tcjrt6n6 bemutat6s6hoz.
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