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A DVSC riivid bemutat6sa

A DVSC Futball Szelvezo Zrt. egy professzion6lis labdarrig6 csapatot iizemelteto

gazdasdgi

A DVSC-I l902-ben alapitott6k Egyet6rt6s Futball Club rn6ven, majd l9l2 n>,arin a
csapat on6ll6sod6srival jott l6tre a Debreceni Vasutas Sport Club. A DVSC I993-banjutott fel

t6rsasdg.

az els6 osztfiyba,1999-ben 6s 2001-ben a csapat megnyerte aMagyar Kup6t.

Az elmrilt tobb mint egy lvszfvad sor6n hdt aranydrmet (2005,2006,2007 ,2009,2010,2012,
2014) szerzett, hatszor volt Magyar Kupa-, otszcir Szuperkupa-, illetve egyszer Liga Kupa
gyoztes.

A

DVSC, mint gazdasflgi t6rsas6g jelenlegi form6ban 1999 jtilius6t6l mrikodik. F6
tevdkenys6gi kore: 9319'08 egydb sporttev6kenysdg. Tev6kenys6g6t, annak irhnyitdsdlkizdr Slag szdkhelydn

u e gzi.

A t6rsas6g sz6khelye: 4032Debrecen Ol6h G6bor u. 5. sz.
A t6rsas6g telephelyei 4033 Debrecen Kishegyesi irt 1-11. sz. - Loki ajrind6kbolt
4032 Debrecen Nagyerdei Park 12. sz.

A

gazdasdgi t6rsas6g

szhzaleka a

-

Nagyerdei Stadion

zitrtkori reszvdnylirsas6gi form6ban mtikctdik. A r6szvdnyek

huszoncit

helyi onkorm6nyzat, hetvenhdrom szdzaleka az MSZ l(aszin6 Kft., ket szlzaleka

helyi v6llalkozoi cdgek tulajdon6ban van.

& Debrecerr Megyei

Jogr-'r

Viros

D MSZ Kaszind

Kft.

r.J

Egyeb befektetcjk

2%

73%
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I Kozgyiil6s : legfobb szerv, a r 6szv 6ny esek osszess6ge

2.llgazgatosrig: tigyvezeto szerv,jogait 6s feladatait testriletk6nt gyakorolja
Igazgat6shg

tagai

Szima G6bor elncik

Dr S6sdi Andr6s Belargazgat6s6gi tag
Her cze g Andr6s i gaz gat6 s6gr tag
Koto smann Zoltdn rgazgat6 sdgi tag

Kov6cs Istv6n Ldszl6 igazgat6sdgi tag
S

zab6

Mikl6s igazgat6sagi tag

ifi. Szima G6bor igazgat6sdgitag

Az

igazgat6sdgi tagok megbizat6sa egysdgesen 2018. jrinius h6 30 napjaig tarto hatfnozott

id6tartamra s261.

3./ Feliigyel6 Bizotts6g: az igyvezet6s ellenorzo szerve. A feliigyelo bizotts6g kciteles
megvizsg6lni a gazdaS6gi t6rsasrig legf6bb szerve iil6s6nek napirendj6n szerepl6 valamennyi
l6nyeges iizletpolitikai jelentdst, valamint minden olyan el6terjeszt6st, amely

a kozgyiil6s

kiz6r6lagos hatSsk<jr6betartozo iigyre vonatkozik. A sz6mviteli torv6ny szerinti beszrlmol6r6l

6s az ad6zott eredm6ny felhasznirl6s6r6l a kozgyril6s csak a feliigyelo bizottsitg ir6sbeli
j elentd s6nek

birtokdban hatdr ozhat.

Feltgyelo Bizotts6g tagSai: Madarasi Istvdn feliigyel6 bizotts6g elnoke

Dr Bdcs Zoltdn feliigyelo bizottsdgtaga
S z e ndr

e

i A t t i I a feliigyel6 bizottsilg tagtr a

Az feltigyelo bizottsrigi tagok megbizatisa egys6gesen 2018. jrinius h6 30 napjhig

tart6

hatdr ozott rdotartamr a szol.

Bels6 ellenfrzds

A

konywizsg6l6

a

Feliigyel6 Bizottsdg mellett ellenorzi

konywizsgfll6 a tinsas6g kdzgyril6se

e16

a

tdrsasilg iigyvezetds6t. A

terjeszti a szfumviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6kr6l

sz6l6 j elent6 seket 6 s me g6llapit6sainak, v izsghlatarnak eredm6nydt.

A t6rsas6g konywizsgfllSja: EAST AUDIT lgazsdgilgyi Ad6-,Jdruldlc-,

ds

Kdnyvsza6rtci

Tandcsad6 ZrL

Kcinyvvizs gillatr a kij elcilt szem6ly : B alo gh I stv6nn6

Kamarai igazolvdny sz6m: 002587

A kcinywizsgril6 megbizatdsa2}lg.jrinius h6 30. napjdigtart6hatfurozottidotartamrasz6l.
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1L A tfrsas6e eazdSlkodfsa
A t6rsas6g naptdn 6vekre, mint iizleti dvekre meg6llapitott tervek alapjfin gazdtlkodik. Az

6ves

tervre tdrgyev febru6r 28-ig az igazgatositg tesz javaslatot, egyben kdteles tdrgylv m6jus 31-ig

az elozo gazdasdgi 6v m6rleg6t 6s vagyonkimutatrisat akdzgyril6s el6 terjeszteni. A t6rsas6g
nyeres6g6nek feloszt6sa targyilban, az igazgatositg javaslata alapjhn,
sz6tribb

s

6g

a kozgyiles

egyszerri

i hat6r o zattal ddnt.

A tdrsasdg cdgjegyzise :
A t6rsas6g c6gjegyzdse : a c6g kdzzel, vagy g6ppel elofrt c6gszovege

f<i16 a c6gvezet6 es a

t6rsas6g rgazgat6sdgdnak elnoke on6ll6an, migazigazgat6shgtagjai koziil kett6 tag egyiittesen

irj a a nev 6t a hite I e s ce galtir tsi ny ilatko zat6nak

m

eg

fe

IeIo

en.

A t6rsas6g c6gvezetoje: Szildg,ti Sdndor

Acdgvezetomegbizatdsa20l6.jrinius 30. napj6ig tart6hatitrozottidltartamraszol.
A trirsas6g alkalmazotlai felett

A

a munk6ltat6i

jogokat a cdgvezeto gyakorolja.

c1gvezeto 6ves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal legfeljebb

6r1.6ldtat6rig, szerzodlst, vagy jogiigyletet <jnri1l6an k<ithet.

zes

mil1i6 forint

2 miIliS forint 6s 15 milli6 forint

6rtdk koztjtti szerzodest vagy jogiigyletet on6116an k<jthet,
ellenj e gy

2

az

igazgatosdg elnokdnek

e mel lett.

A nemzeti elso osztSlyf
tital kialakitott

csapatoknak mindenekel6tt meg kell felelni az UEFA es az MLSZ

6s mrikodtetett klublicenc rendszernek.

A rendszer krit6riumcsoportokat alkot,

melyek teljesitdse a sportszervezet rlszlre kotelezo 6rv6nyri.

A

2015 12017 6vr,,Licenck6relem" lead6si hat6ridei e 201 6. m6rcius 04.

A Magyar Labdarug6

Sztivets6g 2015.07.0l-t6l a vagyoni jogok drtdkesit6s6bol szdrmazo, a

sportszervezeteket megillet6 pdnzeszkdzdk felhaszniiilsfnak szirbillyozitsa 6s ellen6rzdse

c6lj6b6l P6nzi.igyi Monitoring Rendszert (PMR) mtikcidtet.

Az

negyed6ves, 6ves lead6si hat6rid6k vannak meghatdrozva

a pdnziigyi adatszolg6ltat6sok

eljfufusrend keret6ben havi,

teliesit6s6re.

DVSC Futball ZRT.
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NI.

A DVSC FUTBALL ZRT. VAGYONI HELYZETE

A v6llalkoz6s eredmdnytermelo k6pessdge, jovedelmezosdge 6s az eg6sz gazditlkodfts kozponti
k6rd6s. A profi futball eg6szen kiilonleges szakteriilet. Kultur6lis sz<'ighltattts, mely nagy
letszfimban tud tomegeket mozg6sitani.Ezt a k6pess6get kell a lehet6 leghatdkonyabban

kihaszn6lni ahhoz, hogy min6l nagyobb szftmban novekedjen a val6s nezoszdm

ds

jelentos

bev6teli foru6st jelentsen a nett6 6rbev6telek kozott.

1.

Bevdteli forrdsok

A 2015 dvi bev6teli fon6sok 90,22 Yo-ifitesziki az ertekesit6s nett6 lirbev6tele, mely 2014
dvben 42%o volt.
k<jzott

Az elozo 6vtol elt6roen az UEFA szolidarit6si t6mogatrist az inbevetelek

kell szerepeltetni, ebbol ad6dik az osszehasonlit6si

egyezotlerLs6g.

2OL5 dsszes bev6tel megoszl6 s (%l
P6nzLigyi mfiveletek

bev|telei;0,74%

,/

,z-

Rendkivuli bev6tel;
0,26%

Egyeb bev6tel 8,79%

0sszes drbev6telrr

90,22%

,/

i,',

,,.,,

I

Osszes

5rbev6tel

E Egy6b bev6tel

Az irrbevetel 17,0lYo-6t jegy
teszik

P6nzUgyi

m(v. Bev6tele

r

Rendk[vL]li bev6tel

ds bdrlet, 13,73o6-tLt rekl6m szponzordci6kb6l befolyt bevdtelek

ki. Az MLSZ tital a csapatok kozdtt felosztott

vagyon6rtdkti jogok 37,I o/o, mely

jogcfmenkdnt tartalmavza a ndvszponzori dijat, versenyeredm6nyessdg utdni dijaz6r;t, TV-s
mdrkoz6sek jogdijrit, hazai jftekosok szerzodtetds6nek <jsztdnz6s6t.

A Televizi6s jog 7 ,I9o/o -o1:.
tesz ki, mely az UEFA EL selejtezok<irok MTVA fltalkozvetitett jogokb6l befolyt bev6tel.
Az UEIlA-t5l az EL rdszv6telre kapott kriltsdgt6rites2I,S5Yo.
DVSC Futball ZRT.
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i

Arbev6tel megoszl6s}OLS
Kereskedelmi
tev.Srbeve.;

Jegybevetel;

t7,ot%

0,690/0

J5t6kos
StigazolSs;

(9rol

2,4s%

Jegybevritel

lZ

Egyeb

5rbev6tel

(

Y Vagyoni ert6k( jogok elsz.

UEFA);

2L,85%

r",j

Rekl6rn bev6tel

n Televiziirs jogok
Y Jdt6kos

Televizi6s

r t Egyeb

jogok;
7,I9%

I

I

iitigazol6s

Srbev6tel ( UEFA)

Kereskerlelmi tev.6rbev6.

Rekl6m

I bev6tel; t3,73Yo

J

6t6ko s j atdkj o g6nak v 6 g I e g e s 6tad6s 6b

6

|

szdrmazo 6rb evdte

I

:

adatok eFt-ban

2015.02.23

2015.06.30

2015.06.25

2015.07.20

2015.07.28

2015.07.01

2015.08.20

2015.10.29

2015.07.12

2015.08.20

2015.06.30

B6k6scsaba 1912Kft.

Kereskedelmi tev6kenys6gb6l az firbevetel6 684 eFt volt.

A Loki Aj6nd6kbolt i.izemeltetdse 2015.november 30-6n megsztint. A DVSC Futball Z:rt., ds a
Magyar Sport

-

6s

Eletm6dfejleszto Klaszter Szolg6ltat6 Kft. kozrjtt 2014.jrinius l2-en alfirt

Meg6llapod6s III. fejezet 28.) pontja alapjlna labdarrig6 csapathoz kapcsol6d6 valamennyi
ajindektttrgy 6rusit6sfnak jogrit az MSE Kft. jogosult mrikrjdtetni.

DVSC Futball ZRT.
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1.1 Fogyaszttii piac

Az

ffilag nezoszdm, eIoz6 idoszal<hoz viszonyitva nem emelkedett. Ennek oka, hogy

bevezet6sre keri.ilt a szurkol6i k6rtya, mely orsz6gosan andzoszdm visszaes6s6tidezte elo.

A

kfurtya ma m6l nem kotelezo, az adott klub dcinti el, hogy alkalmazza-e ezt a bel6ptet6si

m6dszert, vagy sem.

A

201412015

6vi szezonban a csapat jateka ingadozo volt, 4. helyen

vegzett a bajnoks6gban, mely szint6n hat6ssal volt a nezoszilmvisszaes6s6re.
1.2 Jdtdkos piac

A DVSC c6lja, hogy olyan tehets6ges

sajat neveldsri j6tdkosokat neveljen, akikre

a

k6sobbiekben, mint profr j6t6ko sra szirmitani tud. Evrol 6vre tobb saj6tnevel6sri j6tdkos 6piil be
az elso csapatba.

A

Labdarug6 Akad6mirin eur6pai szinvonalt ut6np6tl6skdpz6s folyik.

A DVSC vezetos6ge

jritdkosv6s6rl6skor szigonian mdrlegel, figyelembe v6ve a t6rsas6g anyagr lehet6s6geit. 2015-

ben nem volt j6t6kos atigazolilsa a klubnak. Nagy figyelmet fbrdit a szakmai st6b a saj6t
neve16 sri j 6tdko sok ir 6ny 6ba.

1.3 Kdzvet{tdsi jogok piaca

A TV jogok

6rt6kesit6sdb6l 2015-ben a bev6tel 70 537 eFt volt. Az MLSZ 2015.07.01-161 a

vagyoni 6rt6ku jogok eloszt6s6t rij form6ban vezette be. Televizi6s kozvetitlsi dijal<ra hazar
m6rkoz6sek kozvetit6se esetdn 2 000eFt,
1

mig idegenbeli

m6rk6z6sek kdzvetit6se eset6n

000eFt-ra j ogosult a sportszervezet.

1.4 Szponzori

A

piac

DVSC csapat6t az adidas sportszergydrtS ceg szponzoftIja. A szponzor 6s szponzordlt

c6lcsoporlja megegyezik. A csapatot teljes sportfelszerel6ssell6tja
a csapatnak,

el. Tcibb mezszponzora van

kdziiltik a legjelent6sebb a TEVA MagyarorszilgKft., aki egyben a csapat ndvad6

szponzora- m6sr6szrol

a

Porsche Hung6ria

gdpj6rmuveket biztosit a sportszervezetreszere.

Kft, aki

rekl6mszolgdltatls ellen6ben

A Debreceni Stadion

6tadds6val b6r megn6tt

az esely ana, hogy t<ibb szponzort sikertilj<jn bevonzani a reklimmegrendel6k k6r6be, ennek
eII

en6re nem

sikeriilt

DVSC Futball ZRT.

ij

szp onzo

rokat tal6lni.

Uzleti jelent6s

1.5 Vugyoni irtdk piaca

A

siker egyik forr6sa a m6rka6pit6s.

rcklitmgazdas6gban,

A labdarfg6s szerepe egyre jobban n<j,yekszik a

s az eredmdnyes, kiemelkedo sportol6k, sporlv6llalkoz6sok 6rt6kes

mitrklx ir v fiv a komoly immateri6li

s termdket j elenthetnek.

2. Rdfordfttisok

A v6llalkozds kcilts6geinek zome

1. t{hltzat:

-

speci6lis helyzetdnll fogva

6l,tand6 koltsdg.

R6fordit6sok alakul6sa ds mesoszl6sa

Rr{fo rdf tris kates6

ria

El6z(i 6v
eFt

Anyagjellegri

r6fordit6sok
Ert6kcsokkenesi leir6s
Eevdb r6forditdsok
P6nztigyi mtiveletek
r6fordft6sai
Rendkiviili
r6fordit6sok
Rdfordftr{sok

"h

6v

"

34,66

376 602

31,51

625 565

32,45

753 454

63,03

t29

0,89
31,79

8 554
s4 524

0,72
4,56

557

0,13

2 223

0,19

I 435

0,07

0

0,00

| 927 870

100

1 19s 357

100

17

612 907

2

iisszesen

rhfrtrdithsok megoszl6s6ban

Trirgy
eFt

668 277

rd.forditdsok
Szem6lyi jellegti

A

-

a legnagyobb arhnyt az Anyagellegii rdforditdsok 6s a ,,szemdlyi

jellegri r5fordit6sok" teszik ki.

Az Anyagiellegi r|forditftsokb6l 88 % az

alaptev6kenysdg 6rdel<dben felmeriilo Igdnybevett

szol96ltat6s.

A

,,Szemdlyi

jellegii r6fordft5sok" b6rkoltsdgeket, b6rjSrul6kokat

tartalmazz,a.

A

jrit6kosok

a

kozterhek

munkaviszonyban, egyszertisitett koztehervisel6si hozzhjhrulilssal (EKHO) teljesitik
megfizetdsdt. A bdrktjltsdgbol 85Yo a labdanig6k, 15Yo azegy6b alkalmaz:ottak bdrkolts6ge.
Egy6b r6forditdsok

kimutatdsa

adotok eFt.ban

Birsdg, kcjtb6r, kesedelmi kamatok

4 099

Ert6kveszt6s

1.879

Ad6k, illet6kek (DMJV, k6ltsegvet6ssel elszdmolt ad6k)
MLSZ fegyelmi bfintet6s
Kovetel6s kivezet6se: PMFC - Sport Kft.
Egyeb rdforditiis
Osszesen:

DVSC Futball ZRT.

18 986

4 104
231,1,4

2342
54524
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U.
1.

P6nziisyi elemz6sek

Eszkiiziik tisszet6tele

2. tablfnat: Eszkcizcik

os

szetdtel6nek alakul6sa

MEGNEVEZES

Thrgy 6v (e Ft)

El6z6 6v (e Ft)

Viltozis
eFt

%

A. Befektetett eszkozok

511 335

513 784

-63

B. Forg6eszkozok

3s8 769

296 496

-62 273

17,36

456

7 2r1

s 755

395,26

937 s60

817 491

-120 069

C. Aktiv idobeli
elhat6rol6sok

|

Eszkiiziik iisszesen

551

1

1,01

.1 Befektetett eszkiiziik iisszet6tel6nek 6rt6kel6se

A befektetett eszkcizokonbeltil azlmmateri6lis javak 2014-ben22ti0 eFt, mfg 2015-ben
39 eFt. J6t6kos vagyon6rtdkri jog

-

L'Imam Seydi labdarfg6 munkaszerzoddse 2015.06.30 -ig volt
6rv6nyben, mely 2015.01.22-en kcizos megegyezdssel megszrintetdsre keriilt. A j6t6kos korLyvszerinti
6rt6ke 6.000eFt.vo1t,2015.01.22-ig elsz6molt 6rt6kcsokken6s 4 184 eFl.. A fennmarad6 l.8l6eFtterven

feliili drt6kcsokken6sk6nt lett

A

elszSmolva.

thrgyi eszkozcik 6rt6ke 2014-ben 45 755eFt,20i5-ben 37 0'75eFt. Befektetett pdnzi.igyi

eszkozok 2014 evben 529 320 eFt, 20 1 5 6vben 47 6

67

0 eFt.

A csokken6s oka:

a.l

2}I1.apriIis 30-

6n a DVSC

Futball Zrt. a Debreceni Egyetemtol izletrdszt vlis6rolt. A

Debreceni Labdarrig6 Akaddmia Kft.-b6l 2730eFt 6s a Debreceni Ut6np6tl6s Nevel6 Kft.-b61
520 eFt. 6rtdkben vdsdrolt izletrdszt.

b./ DVSC Futball Lrt.2014-ben
Kft.-ben 40

-

az ONIX CASINO Kfl.-ben 6s a CIVIS GRAND CASINO

40%-os tulajdonosi r6szesed6st szerzett. 2015.06.30-rin a DVSC Futball hrt. es

az ,,Aranyb6nusz 2000"Szolg6ltat6

Kft

k<iz<itt

l6trejritt addsvdteli

szeruodds 6rtelm6ben a

DVSC eladtal6-16 milli6 forint n6v6rtdkri izletrdszdt az Aranyb6nusz 2000 Kft-nek, igy
rdszesed6se 24-24

DVSC Futball ZRT.

a

milli6 forintra csokkent.
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-91.2 Fo196eszkiiziik iisszet6tel6nek 6rt6kel6se

Kiiveteldsek
3

.

tthllizat: Kovetel6sek

me soszldsa

MEGNEVEZES

El6z66v (eFt)

K6vetel6sek 6rusz6llit6sb6l 6s
szols6ltat6sb6l
Koveteldsek kapcsolt v6llalkoz6ssal
szemben

Tdrgy,6v (eFt)

V6ltoz6s

64 077

54 357

-9 720

81413

28 493

-52,920

l9

Egy6b kovetel6sek

111631

I

680

8 049

Kiivetel6sek iisszesen

257 121

202 530

-54 591

A

vevo kovetel6s

a

bSzisidoszakhoz viszonyitva csokkerrt. J6t6kos iltigazoldsbol

2

540

eFt

nyi lviintartott kovetel6se van a v5l lalkoz6snak.

Pdnzeszkdzdk
4

. tftbl|zat: P enzeszklzok v ftltoz6sa

MEGNEVEZES

El6z66v (eFt)

Penrtilr, csekkek

Tdrgy6v (eFt)

Yirltozfl:s

3 014

1 120

-1 8q4

Bankbetdtek

44 766

35 005

-9 7 ti1

P6nzeszkozok <isszesen

47 780

36 r25

11 655

A p6nzeszkozviitozhs1.3

1

I 655 eFt.

Aktfv iddbeli elhatdrokis

5. tftblirzat:

Aktiv idobeli elhat6rol6s mesoszldsa

MEGNEVEZES

Elfizii 6v (eFt)

Bevdtelek aktiv idobeli

0

elhat6rolSsa

Koltsdgek, r6fordit6sok
aktiv idobeli elhat6rol6sa

Aktiv idobeli elhat6rol6sok
cisszesen

DVSC Futball ZRT.

Trirgy 6v (eJFt)

Vdltozfs (eFt)
5593

5 s93

|

456

I

618

162

I

456

7

2tl

5 755

Uzleti jelent6s
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A bevdtelek aktiv idobeli elhatdrol6sa rekl6mbev61.elekb61, a koltsegek jelentos r6sze I\,{LSZ
nevez(:si diiakb6l 6l^.

2. Forrfsok iisszet6tele
6. tablitzat: Fon6sok osszet6tele

Tirgy6v

Eliiz66v
(eFt)
676 686

MBGNEVEZES
D. Sai6t toke
E. C6ltartal6kok

V6ltozds

(eFt)

eFt

566 623

I

,
t6.27

963

1t3

0

0

0

0

F. Kritelezetts6sek

172 853

220 514

47 661

27.57

G. Passziv idobeli
elhat6rol6sok

88 021

30 3s4

-51 667

65,52

Forrfsok

iisszesen

8t7

93',7 560

491

-120 069

2.1 Sairit tdke

A

saj6t toke a v6llalkoz6s szabadon felhaszn6llLat6 saj6t forr6sa. El6zo idoszal<Jtoz vir;zonyitva

a csrikkends

1

10 063 eFt.

2.2 Kiitelezetts6gek
7

. tftblazat: Rovid

lejdrati kotelezetts6gek osszetdtele

MEGNEVEZES

Tfrgy

El(iz6 6v (eFt)

Rovid lei6rat[ kolcsonok
Vevoktol kapott elolee

6v (eFt)

Vdltozfs (eFt)

0

103 000

103 000

2 980

2 920

-60

9 s13

5 041

-4 472

60 360

109 553

-s0 807

172 853

220 5t4

47 661

Kotelezettsdgek

6rusz6llitrisb6l

6s

szol96ltatdsb6l (szrlllit6k)
Egy6b rovid lejSratri
kotelezetts6sek
Rcivid lej6ratri
kcitelezettsdsek osszesen

1

A trirsas6g t6rgy6vben 103 000 eFt rovid lejdralu kolcs<tnt kapott.
Kapotl kolcson cdgcsoporlt6l

:

adatol<: eFt-ban

Kiilcsiin ad6
Civis Grand Casino
Aranyb6nusz 2000 Kft.
Osszesen:
DVSC Futball ZRT.

Riivid lej.
50 000
53 000
103 000

Kamat elszrimokls
41 5
5 69

984

Mind iisszesen:
kamat+kiilcsiin
50 415
s3 569
103 984

Uzletijelentds
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A

Rekl6mszolg6ltat6s el6legek6nt kimutatott osszeg 2 920eFt.
kotelezettsdge

a binis

idoszakhoz viszonyitva

4

vftllalkozits sz6llit6i

472eFt-tal csirjkkent.

A rovid lejdratu

kdtelezettsdg 50 807 eFt-tal cs<jkkent.

3. Passziv id6beli elhatirolfsok
8. tftbl|zat: Passziv idobeli elhat6rol6s osszetdtele

MEGNEVEZES

Tirgy6v (eFt)

El6z66v (eFt)

Bev6telek passziv idobeli

V6ttoz6s (eFt)

80 914

30 354

-50 560

- rekldm bevdtel

14 849

-12 006

- bdrlet bevdtel

46 304

2 843
27 511

-18 793

-Tao tdmogatds

19 760

0

-19 760

Koltsdgek, r6fordit6sok
passziv id6beli elhat6rol6sa

7 r01

0

-7 107

88 021

30 354

-s7 667

elhat6rolSsa

Passziv idobeli
elhatarol6sok osszesen

A bev6telek passziv id6beli elhat6rol6sa 30 354e.Ft a kovetkez6

gazdas6gi dv bev6telek6nt

reahz6l6dik.

Z. M6rleselemz6s mutat6sz6mokkal

1.
9

T6keellStottsig/t6keer6ss6g

. tablazat: Tokeell 6totts6g/t6keero

s

s6

Sai6t toke / Osszes forr6s* 100

g mutat6 sz6m

Eli5z6 6v (%)

Tdrgyfv (%)

72,18

69,3r

Y6ltozds(Yo)
-2,97

A mutat6 6rt6kel6sekor figyelembe kell venni avilllalkoz6s tev6kenys6g6nek t6keig6nvdt.
A tokeell6totts6g mutat6j6nak id6beli alakul6s6t tekintve

a novekedds 6rt6kelhet6 kedvez6en.

Jelen esetben2,87 %o-os a csdkkends, t6rgydvben 69,3I o/o-os a saj6ttoke ar\nyaaz cisszes

forrfson beltil. A t6rsas6g tokeell6totts6ga csokken6st mutat.

2.

Kiitelezetts6gek rfiszarhnya

R6 s zmut at6
I0.

k6nt

s

z

6mi that6, a ro vi d lej 6r att kcite

tilblazat: Ko te I ez etts 6 g ek

DVSC Futball ZRT.

r6

Ie

zetts e gek ar

iny a.

szar 6ny a mtfiat6 sz,itm

Uzleti jelent6s
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El6zo 6v (%)

Tftrsvev (%\

Yiitozils (Yo\

18,44

26,97

8,53

Kcjtelezettsdgek/ Forr6sok osszesen * 100

A kdtelezetts6g ar6nya az elozo tdoszal<hoz viszonyitva novekeddr;t mutat.

-1. Befektetett eszkiiziik fedezete
I I . tftblilzat:

B

efektetett e szko zok mutat6 sz6m

Elozo ev (%)

Twgyev (%)

177,20

TIO,28

Sai6t toke/Befektetett eszkozok* I 00

A mutat6 6rt6ke akkor kedvezo, ha I00Yo kozeli, vagy afoldtti.

Y6ltoz6s

(%o)

-6,92

Jrtlen esetben a mutat6sz6nt

110,28 Yo, mely azt jelentr, hogy a v6llalkoz6s kdpes frnanszirozni befektetett eszkozeit tart6s
forr6ssal.

W"

P6nziisyi helyzet elemz6se

1. Likviditdsi mutatd
12. tdbilazat: Likvidit6si mutat6
F.Iozo ev

Forg6eszkoz/R<jvid lej 6ratri kotelezetts6g

2,08

Tfrgy6v
r,34

V6ltozris
-0,74

A mutat6 azt fejezi ki, hogy a likvid eszkozoknek tekintett forg6eszkozok 6rt6ke hdnyszorosa
az 6ven beliil eseddkes kdtelezetts6geknek. A szolgd.ltat6 v6llalatok eset6ben az 1,5-cis 6ft6k,
vagy enndl magasabb mutat6k az elfogadottak. A mutato 6r16ke I,'34 bitr az elfogadhat6 6ri6k
alattvan, de a c6g likviditSsa stabilnak mondhat6.

2. Kdszpdnzlikvidittis
I3.

tablazat: Kdszp lnzlikvi dit6s mutat6 szhm

K6plet
P

A

lnzeszkozcik/Rcivid lei aratri kcitelezetts6s

El6zo ev

Trirgydv

V6ltoz6s

0,28

0,16

-0,12

legszrikebben 6rtelmezett likviditdsi mutat6 a rovidlej6ratri ktitelezettsegek fedezetek6nt

krzftr6lagapenzeszkcizoket veszi figyelembe. A bdzisdvhezviszonyitva0,l2%o-kal csokkent a

mutat6 drtdke.

A rovid lejdratu kdtelezettsdg

6llom6ny6hoz k6pest nagyon ala.csony

a

pdnzeszkoz 6llom6ny.
DVSC Futball ZRT,

Uzleti jelent6s
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3. Arbevdtel arfnyos jiivedelmez6s6gi mutatr6
Ezek a mutat6k azt fejezik ki, hogy az firbevltelnelq illetve bevdteleknek h6ny szlzaleka
maradt meg a v6llalkoz6sn6l eredmdnykdnt. Minde,gyik mutat6sz6mnftl azoknriveked6se

minositheto kedv ez6 j elensd gnek.
|4

. tablfuzat: Arbevdtel ar6nyo s j ovedelme

zo se

gi

rnLutat6

K6plet
V6ll.iizemi tevdkenysdg eredminye/Ert.nett6
Szok6sos vSll.eredmdny/Ert.nett6 6rbev. + Egy6b bev6tel

bev6tele *100

*

Pti.miiveletek

Adozhs el6tti eredmdny /Osszes rirbev6tel+ Egydb bevr5tel *100

A v6llalkozfsnii a mutat6k az elozo
j<ivedelmezos6get mutat. Ezek

Elozo ev
(%)

T6rgy6v
(%)

-20,35

-0,r2

19,89

-r0,2

-19,28

-10,02

-

evhez viszonyitva tov6bbra is negativ 6rbev6tel ar6nyos

a mutat6k azt fejezlk kr,

bev6teleknek h6ny szilzaleka maradt meg

a v6llalkoz6sn6l

hog,y az 6rbev6telnek, illetve
ereclm6nyk6nt.

A

szdmok azt

mutatjdk, hogy a bevdteli fon6s messze nem elegerrdo az eredmdny n<iveked6shez.

4.

Tfke ardnyas jiivedelmez6s6gi mutat6
Ezek a mutat6k a kiilonbdzo eredmdnykateg6ri6k szerint azt fejezik ki, hogy a sajft toke egyegys6g6vel mekkora jovedelmet (eredm6nyt) 6rt

el avftllalkozfs avrzsgillt idoszakban

A mutat6k alakul6sa akkor mondhat6 kedvez6nek, ha drt6kiik folyarnatosan n<ivekszik.

15. tdblazat: Toke ar6nyos idvedelmezos6si mutat6

Kdplet
Szok6sos v6ll.eredmdnv /Sai6t toke* 100

Adozfs el6tti eredmeny/Sai6t toke * 1 00
Ad6zott eredmdny/S ajifi t6ke * 1 00 ROE

A ROll a jcivedelmezoseg

Elozo ev
(%)
-47,14

T6rgy6v
(%\

-45,54

-r9,04

-57 17

-19,42

-19,55

m6rdsdhez haszniit mutat6. Min6l nagSyobb ez a sz|zaldk, ann6l

nagyobb az egysdgnyi tok6re juto adozott eredmdny. Atargydv adata b6r ncjveked6st

muta1.,

ennek ellendre az ad6zott eredmdny a saj6t toke novekedds6hez tov6bbra is negativ m6rl6kben

jftrulhozz6.

DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelent6s
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WI.

Jiiv6k6pi

A DVSC Futball ht. 2015 6vi

eredm6nyei 6s gazdasilgi mutat6i azt jelzik, hogy a t6rsas6g

eredm6nye n6mileg javult, de tov6bbra

is

gazdasilgi 6vben

elmaradt

a

is negativ eredm6nyt mutat. Az

tewezettol,

furbevetel ebben a

a krilts6geket csak rdszben tudta fedezni. A

megold6st az jelentenl,ha a csapat a20I5120I6-os nemzeti bajnoks6gban az elso harom hely

valamelyiken v6gezn6, mely feljogositand a nemzetkozi szerepl6sre. Az rij stadion m6g nem
hozta meg a v6rt eredm6nyt, kihasznftltsilga elmaradt a tervezettol.

A

nezosz6m emelked6se

nagyban elmaradt a vflrtt6l. Ez a jelensdg az eg6sz nemzeti bajnoksrigra jellemz6.

feladata tov6bbra
Tovribbra

is

is, hogy a

szindekilban 6ll,

A

klub

k<izons6ggel folyamatos kapcsolattarlSst kezdemlnyezzen.

a szurkol6i

ank6tok megrendez6se, terv szerint legalilbb

h6romhavonta megvitass6k a felmeriilo probl6m6kat, mindenki vflaszt kapjon a k6rd6s6re.

A

DVSC szerzodeses jogviszonyban 6lI a stadiont iizemelteto MSE Kft.-vel. Yilltozatlanul kozris
6rdek, hogy mindl tdbb nez6t vonzanak be egy-egy mdrk6z6s alkalm6val 6s min6l tribb
szponzor szdmdra tegy6k drdekeltd

a rekl6m lehet6s6gek

kihaszndlilsSt. Egyre nagyobb

l6p6seket tesz a klub annak 6rdek6ben, hogy be tudjon kapcsol6dni az europai modellbe 6s
egyre jobban megfeleljen a nemzetkozi szabillyoknak, az UEFA elv6r6sainak. Mindehhez

viszont jelentos anyagi forr6sra van sztiks6 g.

A

hazai futball m6g nincs azon a szinten, hogy

saj6t fon6sb6l tudja frnanszirozni koltsdgeit. Tisztdn piacgazdasrigi modell a labdarrig6sban
nem l6tezik.

Az

anyagi stabilit6s megteremt5,sdhez sziiks6ges az

iilani

t6mogat6sok min6l

nagyobb m6rt6kri kihaszn6l6sa, a Magyar Labdanig6 Szovets6ggel, mint 6rdekk6pviseleti
szerwel mdg hat6konyabb egyiittmukod6st kell folyatni.

A v6llalkoz6s mrikdd6se sor6n sz6mos olyanL esem6ny meriilhet fel, mely hatiissal lehet
teljesitm6ny6re 6s hat6konys6gdra. Ezekre a tdnyez6kre elore fen keil k6sziilni, a kockfuatr
tenyez6ket sorra

kell venni 6s megfelel6

int6zked6sekkel meg

kell

elozni

h6tr6nyok bekdvetkezeset.20I5l20l6-os bajnoki id6nyben 16 csapat helyett,

indul6si jogot

a

nemzeti bajnoks6g indul5sriban. Nagyon dros

m6rkoz6sre teljes er6vel
felt6teleket

a

a

!2

a

lehets6ges

csapat kapott

mez6ny, igy minden

kell a csapatnak koncentr6lni. A klub feladata, hogy biztositsa

a

j6 eredm6ny el6r6se 6rdek6ben.

DVSC Futball ZRT.

Uzleti jelent6s
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o sszegzes:
A c6g 2015 6vi besziflmo16 alapjan a m6rlegszerinti eredm6ny

-

110

llleFt. Az

viszonyitva javult, d9 a pozitiv eredm6ny el6r6s6hez b6ven vannak teend6k.

eIozi| 6vhez

A tulajdonosok

els6dleges c61ja, hogy a vesztes6ggel zhrt ijizleti 6v ne legyen negativ hat6ssal
eredm6ny sorozatra. legf6bb tcirekvdstik, hogy egyensirlyt teremtsenek

a

a sikeres

gazd6lkod6s 6s az

eredm6nyess6g kdzdtt.

Fontos a c6g stabili{6s6t megbrizni, 6s az ehhez sziiks6ges feltdteleket megteremteni.

kdpzett szal<nai irrfu:ryit6s

611

felt6telek a min6s6gi munk6hoz.

a

csapat mdgdtt, megvannak

a

J61

szemllyi, infrastruktur6fis

