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L
szervezete ds i,ogi helvzete

A Debreceni Labdaril;56 Akad6mia Nonprofit Kft.
sz6tv6l6ssaI

sz6tv6l6 t5rsas6gb61, kiv6l6s ritjdn t6rt6n6

lltrehozt(k 2013. augusztus h6 31 . napjdn a DLA Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprofit

Korldtolt Fe1el6ss6gri ll6rsasdgot. A tarsas6g jogilllilsdttekintve kozhasznifokozalv szewezet.

A Debreceni Labdaru$6 Akad6mia Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprofit Kft. a Debreceni Egyetemmel
megkotdtt kdzszolgill\athsi szerz6d6s alapjAn biztositja az eg|szs1gfejleszt6st is bele6rtve, a
rendszeres testmozg6s 6s sporttev6kenys6g megszervez6s6t illetve el6segiti

a kiemelked6

k6pess6gii 6s hozz66l76stt hallgat6k felkutat6s6t, felismer6s6t 6s szakmai, tudom6nyos,
mriv6szeti 6s sport tevpkenys6g6t.

A fentieken trilmen6e4, atfrrsasdg egy0ttmiikddik

a testnevel6ssel 6s sporttal foglalko

z6 67larri,

onkorm6nyzati szerveKel, t6rsadalmi 6s egy6b szervezetekkel, ktil6n6sen a nevel6si_oktat6si
int6zm6nyekkel.

A t{rsas6g kozhasznu tev6kenys6gei k6z6 tartozik a nevel6s

6s oktat6s.

k6pess6gfejleszt6s, isqileretterj eszt6s.

A t6rsas6g sz6khelye:

4}32Debrecen, Nagyerdei Park 12.

Ad6sz6m:

24684806-2-09

C6gbir6sdg:

Haj

C|gegyzlkszdm:

09-09-025022

df-Bihar Megyei C6gbir6s6g

A DLA utanp6tl6s Neyel6 Nonprofit Kft. tev6kenys6gi k6re az al6bbi:
F6tev6kenys6g: Egy6b sporttev6kenys6g

Rekldmiigynoki tev6k$nys 69
Sport, szabadid6s k6p46s

A tul aj dono s ok

A

a fordril 6nap on

kizLr olag b el foldi ill et6 s 6gri sz em61yek.

gazdasdgi trlrsasSg lronprofit kor16to1t felel6ss6gii tdrsas6gi formdban

miikodik. Jog6ll6s6t

tekintve kdzhasznri. Jglenleg a t6rzsbet6tek egyenll ardnyban oszlanak meg a 3 tulajdonos
kdzott. Tulajdonosain( kdz6 tartozik a DVSC Futball szercvezl hrt, a Debreceni Egyetem,
valamint Debrecen Melyei Jogt'r V6ros lnkormfunyzata.

2

Tulajdonosi szerkezet megoszlSsa ?:OLS (%l
Debreceni Egyetem

DMJV 33,33 %

DVSC 50,57%

r

OMJV

r

DVSC

Futball Szervezd Zrf.

r;r;l

Debre ceni E gyetem

A Tdrsasdg szervei di azok m[fkdddse
1./ Taggyril6s:

A

tiirsas6g legfobb szerve,

a

torzsbet6tesek osszessdge, mely

a tdrsashgi szerzoddsben

me ghatilr ozott k6rd6 spkben j o go sult ddnteni.

2./

F

elngyel6 Bizotts4g:

Az igyvezet6s ellenprzil

szerve.

A feliigyelo

bizotts6g kdteles megvizsg6Ini

a gazdasfugi

t6rsas6g legfobb szefve iil6s6nek napirendjdn szerepl6 valamennyi ldnyeges tizletpolitikai

jelent6st, valamint nlinden olyan el6terjeszt6st, amely a taggyiles kizdr6lagos hatriskdr6be
Artoz6 iigyre vonatkqzik. A sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6r6l 6s az ad6zott eredm{ny
felhasznfrlfts6r6l

a kbzgytilds csak a feliigyel6 bizottsdg ir6sbeli

jelentds6nek birtok6ban

hatfuozhat.

Feliigyel6 Bizptts6g tagjai: Szendrei Attila
Ddkdn Tamds
Jenei Imre

Az feliigyel6 bizotts{gi tagok megbizatdsa

feliigyel6 bizottsrig elncike
fe

liigye I 6 bizottsdg

tag a

felii gye I o bizottsilg tagtr a

egys6gesen 2018. augusztus

h6 31. napj1igtart6

hatdr o zott i d6tartamrzl sz6 l.
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Bels6 ellendrzis

A t6rsas6g k<inyvvizsg6loja: Balogh Istv6nn6

A

a

kcinyvvizsg6l6

Feltigyelo Bizotts6g mellett ellenorzi

a

thrsasdg i.igyvezet6s6t. A

konywizsgii6 a tdrsps6g kozgyril6se el6 terjeszti a szftmviteli torv6ny szerinti besz6mol6kr6l
sz6 16 j elent6 seket

6

s me

g6llapit6sainak, vizsgillatainak eredmdny6t.

A kcinyvvizsg6l6 megbizattsa2Ol8. augusztus h6 31. napj6ig tartohatdrozottidblrlrtamrasz6l.
A t6rsas6g iigyvezetoje: Herczeg Andr6s
A t6rsas6gnal egy igyvezeto mrikctdik.
Azigyvezeto megbiz,at6sa20I3. augusztus
A t6rsas6g alkalmazottai felett

a munk6ltat6i

31 .

napj6t6l tart6 hat6rozatlanrdotartamra szol.

jogokat azigyvezeto gyakorolja.

Il. A tdrsasds'eazddlkoddsa
A trirsasiig ijzleti

eve 2013. augusztus 31. napjdval

illetve a c6gbir6sii gibejegyzes6nek napjdval

kezd6dik 6s ugyanezen 6v december 31. napj6val vegzodik.
minden dv janu6r h6 [. napj6val kezd6dik 6s december h6

A

tovribbiakban az

izleti

dv

3l. napjdvalvegzodrk.

Koteles tftrgyev m6jus 3l-rg az elozo gazdas6gi 6v m6rleg6t 6s vagyonkimutat6s6t a kozgyrilds
eld terjeszteni. A t6rsas6g gazdalkoditsa sor6rL el6rt eredmdny6t nem osztja feI, azt a t6rsas6gi
szeruodds

4. pontjriban meghatfuozott kozhaszmi tev6kenysdgre forditja, illetve a

t6rsas6g

vagyon6t gyarapitja.

A

t6rsas6g kciteles

ai eves besz6mol6

j5vfthagyasrival egyidejrileg, kcizhasznris6gi mell6kletet

kdsziteni a Civil torv6ny alapjdn.

III.A

Debreceni Labdanig6 Akad6mia Utfnp6tl{s Nevel6 Nonprofit

Kft.

vagyoni

helyzete

Az ijzletr 6vben a tttrgastrykozhasznu tev6kenys6gdn feli.il izletszerii gazdasfryi tev6kenysdget
is folytatott. IJzIeti tevdkenysdg6nek legfobb bev6telei az izletszerii gazdasilgi tevdkenysdgei
koztil, az egyeb sportfev6kenysdgbol szdrmazott k6pz6si kartalaniths jogcimen.

A bevdteli for:r6sok 3 yo-At sem teszi ki az eftekesit6s nett6 6rbev6tele, mely 2015 dvben 7 072
eFt, mely k6pz6si kttrtalanitds jogcim6n illetve rekl6mbev6tel jogcimdn illette meg a
Debreceni Labdanig6 Akad6mia Utrinp6tl6s
Nevelo Nonprofit Kft.
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a t6rsas6g

sportszervezetet. Az 6rt6kesit6shez k<ithetir iirbevdtel csek6lys6ge

nonprofit

jelleg6b6l is ad6dik.

2015 Osszes bev6tel megoszlits l%l
P6nziigyi rpfiveletek

6sszes drbevdtel

bev6telei;0,02 %

2,63Yd

Egy6b bevdtel
97,35Yo

t

Osszes

drbevdtdl r

Egyeb

bevdtel ;' Pdnztjgyi mUv. Bevdtete I

Rendkfvtlti bevdtel

I

A bevdtelek legnagyobb r6sz6t, 97,35 Yo-dt egyeb bev6telek adj6k, melyek dsszege 261 99I
eFt. Az egy6b bev6telek 99,59 Yo-ft visszafizet6si kdtelezetts6g ndlkiil kapott t6mogat6sok
teszik ki. A t6mogatrisok l,9o6-6t 0nkorm6nyzatt6l kapott t6mogat6s, 37,88 o/o-6t Akademiai
t5mogat6s,60,l yo-!rt l6tv6ny-csapatsport tdmogatds, mig a fennmarad6 0,I2 o/o-ot egydb kapott
tdmogaths adja.
1.2 Jdt6kos

piac

A Debreceni Labd4nig6

Akad6mia Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprof,rt

Kft.

tehets6ges sajiit nevef6sti j6t6kosokat neveljen, akikre a kds6bbiekben,

c61ja, hogy olyan

mint profi j6t6kosra

a

DVSC NB I-es csapfta szfumitani tud. Evr6l 6vre tribb sajStnevel6sri jrit6kos 6piil be az elso
csapatba.

A Labdarug6 Akad6lni6n eur6pai szinvonalir ut6np6tl6sk6pz6s folyik. Nagy figyelmet fordit

a

szakmai st6b a sajdt nevel6sti jritdkosokirhnydba.
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A DLA Ut6np6tl6d Nevel6 Nonprofit Kft. r6fordit6sainak megoszl6s6t, 6s azok alakul6s6t mutatja
be azalfrbbithblilzat:

R6forditdsok alakul6sa 6s megoszl6sa
R6fordit6s-kateg6ria

El6zb idoszak

lOooFIUF
apv aa

r{fo1dit,a;
9ll9 gii"

9"::-_"_1x

j

9\

j :ll-g-gii'1il91drn:-9k

Ert6kcsOkkendsi leir6s
Egydb r6forditrisok

r

A

{ytigyi_ mri-vglg1gt rarordit6s ai

I

Tiirgyid6szak

1000HUF

V"

|

%

193 714

71.5

2r3

273

67.0

73 662

27.1

99

2t7

31.2

3 376

1.2

5 251

17

7

0.0

69

0.0

648

0.2

225

0.1

Rendkiv0li r6forditdsok

0

0.0

0

0.0

R6forditdsok iisszesen

271 407

100.0

3r8 035

100.0

ftfordithsok megoszl6s6ban a legnagyobb arfunfi 2015. dvben az ,,Anyagjellegii r6fordit6sok"

kdpezik, ezen beli.il pedig az,,Ig6nybevett szolg6ltat6sok" drtdke.

A

,,Szemdlyi jellegri l6fordit6sok" arhnya szint6n jelentos mdrtdkti,

az

edzok munkaviszonyban,

egyszertisitett kcizteher"fzisel6si hozzhjhrulilssal (EKHO) teljesitik a kozterhek megfizet6s6t.
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TV.
1.
2

Eszkiiziik iisszet6tele

. thblilzat:

E

s

zkri

zci

k

ci s

szetdte I 6nek al akul

6s

a

El6z6 6v (e
Ft)

MEGNEVEZES
A. Befektetett eszkozdk

T{rgy

Vriltozfs

6v

(e Ft)

eFt

%

30 46r

25 274

165 567

63 921

C. Aktiv idobeli elhat6rol6sok

55 818

0

s5 818

Eszkiiziik iisszesen

65 435

257 846

186 411

B. Fors6eszkozok

1.

5 187

l0r

646
384,88

Befektetett eszkcizok osszet6teldnek 6rt6keldse

A befektetett eszkozQk<in beli.il aThrgyi eszk<izok dr16ke 2014-ben26 429 eFt, mig 2015-ben
21 543 eFt. A targyi pszkozdk el6zo evhez k6pest 18,49 o/o-kal, azaz 4 386 eFt-tal csrikkentek,
melynek oka, hogy attngyi eszkozcikre 4 886 eFt terv szerinti drtdkcscjkkends lett elsziimolva.

Az immateri6lis j6szpgok konyv szerinti

azaz3}l eFt-tal, csokkent az elozo

A

6r16ke

terv szerinti 6ft6kcs6kkends miatt 17,}3yo-kal

evhez kdpest.

bel'ektetett p6nziigyi eszkozok 6r"t6ke 2014 evhez k6pes nem vfitozott, mivel a tart6san

nyfjtott kolcscint sportszervezetiink nem kapta vissza, igy a3170 eFt iisszegu adott kolcs<jn
kciveteldse jelenleg is fenn6l1.

1.2 Forg6eszkdz<jk rigszetdtel6nek 6rt6kel6se

Kovetel6sek
Kcivetel6sek megoszlSsa

MEGNEVEZES
Ko vetel

6s

ek firuszftllit6sb 6 I

6

s

szoleSltat6sb6l

Kdveteldsek kapcsolt vrillalkoz6ssal
szemben
Egydb kovetel6sek
Kiivetel6sek iisszesen

A

vev6 kdvetelds

a

El6z66v (eFt)

Tr[rgy6v
(eFt)

Viltozris

1 889

4 000

2 111

0

0

0

402

60s

203

2291

4 60s

2 3r4

bazisidoszakJtoz viszonyitva ndvekedett. T6rgydvben

nyilvrintartott belfctldi vevok<jveteldse

6s 1 855 eFt kiilfdldi

2 I45

vev6koveteldse

eFt

van

a

v6llalkoz6snak. A ktilfdldi vevo kotelezettsege szolidaritrisihozzhjfrul6sb6l ad6dik. Kcivetelds
kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben nem 611fenn. Az egyeb k<jvetelds csokkendst mutat.
Debreceni Labdarrig6 Akad6mia Ut6np6tl6s
Uzleti jelentds
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Pdnzeszkdzdk
P

lnzeszkdzo k v6lto

z 6s

a

MEGNEVEZES
Penztfir, csekkek

Bankbet6tek
P

fnzeszkd zo k

A

ci s s

ze sen

pdnzeszkozvfitozds -97 009 eFt.

tervezett6l.

Mig el5z5 6vben a

Tfrgy6v

El6z66v (eFt)

Vfltozfs

(eFt)

6

54

48

t55 996
156 002

58 849

-97 t47

s8 903

-97 099

A csdkken6s oka, hogy a bev6teli forrds elmaradt a

ltttvtny-csapatsport tftmogatfs mfn december h6napban

pdnztigyileg realizttlodott, rigy t6rgy6vben a jogszabftlyi v6ltozdsok miatt a tftmogattts csak

a

mdrleg fordul6napot kdvetoen folyt be a sportr;zervezetiink bankszirml ajara.
1.3

Aktiv id6beli elhat{rokis

Aktiv idobeli elhatiirol6s mesoszl6sa
MEGNEVEZES

El6z6 6v (eFt)

Vdltozrls (eFt)

Bevdtelek aktiv idobeli elhat6rol6r;a

55 818

Kciltsdgek, r6fordit6sok aktiv idobeli
elhat6rol6sa

Aktfv id6beli elhat6roliisok

<isszesen

55 818

Bev6telek elhat6rol6sa t6rgydvben nem tortdnt, mivel nem

volt olyan bevdtel, mely

a

m6rlegk6szftds idopond6ig befolyt volna es a2.0I5. gazdas6gi 6vet 6rintend.
2. Forrrlsok iisszet6tele
Forr6sok osszet6tele

MEGNEVEZES

Trirgy6v
(eFt)

E,l6z66v
(etr't)

Vdltozris
,/o

J JOJ

- 45 555

eFt
- 48 918

0

0

0

0

96 702

80 902

-15 800

-r6,34

G. Passziv idobeli elhat6rol6sok

151 781

53 848

-97 933

-64 52

Forrisok

25r 846

89 195

-162 651

D. Saj6t toke
E. Cdltartal6kok
F. K<itelezettsdsek

iisszesen

Debreceni Labdanig6 Akad6mia Ut6np6tl6s
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2.1 Sajft t6ke

A

saj6t toke

a v6llalkoz6s szabadon

felhaszn6lhat6 sajft forr6sa.

A

jegyzett toke

a

taryyid6szakban nem v|ltozott. ElijzS idoszakhoz viszonyitva a fordul6napi saj6t toke 48 918

eFt-tal csokkent.

A c6g vesztesdge abb6l adtrdik, hogy a DLA Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprofit

Kft utrinp6tl6s Nevelds Program keretdben t6mogat6si
Szdvetsdggel a kolts6gek fedezetdre.

A

szerzod6st kdtdtt a Magyar Labdarrig6

szerzod6s idotartama 2015.01.01-2016.06.30., osszege

A 2015.6vet megilleto t6mogat6s foly6sit6sa nem tdrt6nt meg tdrgyevben ezert a
DLA Ut6np6tl6s Nevelo Nonplofit Kft t6mogat6s bev6telekdnt nem tudta elsz6molni
179 000eFt.

konyveiben. Ennek eredm6nyekdnt

a mdrleg szerinti

eredmenye

-48 918e Ft, melynek

kovetkezt6ben a saj6t toke negativ -45 555e Ft -al.

A 2015 6vi kolts6gek
saj 6t

fedezetdre a bevdtel 2016 evben fog reahzftl6dni, igy biztositva van a

toke helyre6llit6sa.

2.2 Kdtelezetts6gek
Rcivid lejftratu k<jtelezettsdgek osszetdtele

MEGNEVEZES

El6z6 6v (eFt)

Tr[rgy 6v
(eFt)

Vfltozris
(eFt)

R<ivid lei ftr atu ko lc sonok

0

2 480

2 480

Vevoktol kapott eloleg

0

0

0

Kdtel ezetts e gek 6rusz6llit6sb6 I 6s
szolgfitatdsb 6 I ( s z6l I it6k)

33 924

34 948

Rdvid lej 6ratri kotelezettsdgek kapcsolt
v filalko zdss al s z emb en

41 290

32 711

-8 579

8 s88

r0 763

2 175

83 802

80 902

-2 900

Egydb rovid lej aratri kdtelezetts6gek

Riivid

A

lej

riratf kiitelezetts6gek

iisszesen

v6llalko zfts szilllitoi kdtelezetts6ge a b6zis idoszakhoz viszonyitva

I

|

024

024 eFt-tal nott.

A

rovid lej riratti kotelezettsd gek kapcsolt vSllalkoz6ssal szemben 8 579 eFt-tal csrikkent.
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3 Passziv id6beli elhatfrokisok
Passziv idobeli elhat6rol6s osszetdtele

MEGNEVEZES

El6z66v (eFt)

Bev6telek passzfv id6beli
elhat6rol6sa

V6ltoz6s (eFt)

r38 790

41 320

-97 470

12 991

12 528

-463

151 781

s3 848

-97 933

Kdlts6gek, rrifordit6sok passziv
idobeli elhat6rolisa
Passziv id,6beli elhatiroldsok
iisszesen

Tdrgy6v (eFt)

A bevdtelek passziv id6beli elhat6rol6saelozo 6vben 138 790 eFt volt, mely a 2014.6v befoly
bev6tel6nek elhat6rol6skdnt keriilt a konyvekbe, mig t6rgy6vben a m6rleg fordul6napig be nem

foly,

de m6rlegk6szi[6sig befolyt bev6tel visszahat6rol6s6ra kertilt sor.

Az

elozo evben l6v6

elhat6rol6s oka, hogy 2014.6vben be6rkezett t6rsas6gi ad6 t6mogat6ssal 2015-ben keletkezett

kdltsdgekkel sz6moltunk

el, igy a

2014. 6vben elhat6rolt bev6tel

a 2015. gazdasdgi ev

bev6telek6nt kertilt kiinutat6sra.

A kdltsegek passziv id6beli elhat6rol6sa mrikod6si kdltsdgekettartalmaz (telefondij, bdrleti dij,
takarit6si dij,kozizemi dij, orzdsi dij)

V. M6rleselemz6s mutat6szSmokkal

1.

T6keell6tottsfg/t6keer6ss6g

Tokeell6totts6g/tokeefoss69 mutat6sz6m

El5z6 6v
(%)

Tdrgyev (Yo)

Y6ltozds(%)

1,34

-51,07

-52,4I

Saj6t t6ke / Osszes forr6s* 100

A mutat6 6rt6ke16sekor figyelembe kell venni avilllalkozLis tevdkenysdg6nek tokeig6ny6t.
A t6keellitotts6g mutat6j6nak idobeli alakul6s6t tekintve

a noveked6s 6rl6kelhet6 kedvezoen.

Jelen esetb en 52,41 o/l-os a csokkends az eI5z6 6vhez k6pest. T6rgydvben -51,07 yo-os a saj6t

toke atftnya az cisszes forr6son beliil. A t6rsas6g tokeellitotts6ga csokken6st mutat. A forr6sok
osszetdteldnek megfrgyeldsekor a sajdt toke elemzds6n6l m6r bemut atilsrakeri.ilt, hogy az

akaddmiai t6mogat6s a m6rlegk6szit6s idopontj6ig nem folyt be, igy nem keriilt kimutatiisra a

tftgyevben bevdtelk6nt. A2015 6vi kolts6gek fedezetere abev6tel 20i6 6vben fogrealizttl6dni,
igy biztositva van a szij6t toke helyre 6llit6sa.
Debreceni Labdarrig6 Akad6mia Utfnp6tl6s
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2.

Kdtelezettsdgekr,!szardnya

R6 s zmutat6

k6nt

s

z

6mi that6, a ro vi d

Kotel ezetts egek r eszariinya mutat

o

I

ej

riral,ri kcite

zetts e gek ar

iny a.

szdm

KdtelezettsdgeW Forr6sok risszesen * 1 00

A

Ie

Elozo ev
(%\

Tdrgylv (%)

Yflltozds (%)

38,40

90,70

52,31

k<itelezettsdg ariinya az el5z6 idoszakhoz viszonyitva ndvekeddst mutat. 52,31%o-kal n6tt a

kotelezettsegek reszayinya a forrdsokon beliil, mely leginkhbb arr:a vezetheto vissza, hogy a

vetit6si alap csdkkent, igy hi6ba nem v6ltozott jelentosen a k<jtelezettsdgek arhnya egyik 6vrol
a miisikra, a mutat6sz6m mdgis noveked6st mutat. Ezen ncivekedds k6t okra vezethet6 vissza.

Az egyik ok, a

$assziv idobeli elhat6roliisokon beliil a bev6telek passziv idobeli
elhat6rol6sak6nt 97 470 eFt-tal tobb kerUlt elhat6rolilsra az elozo evben, igy a forr6sok
cisszesen 97 470 eFt-tal csokkent a trirgydvben.

Tovribb6 a bev6telk6nt ki nem mutatott t6mogat6s miatti -48 918 eFt mdrleg szerinti eredm6ny

is tov6bb cscikkentette a passziv6k osszesen drt6kdt. A kcitelezettsdgek egymdshoz viszonyitva

egyik evrol a m6sikra csokkentek. Teh6t a kotelezetts6gek reszaftnytrnak nciveked{s6t

a

forr6sokon beltil az okozta, hogy a fon6sok cisszesen 6rt6ke a fenti k6t ok miatt 146 388 eFt-tal
cs<jkkent

az elozo eyhez k6pest. A tov6bbi

16

263 eFt csokken6st a forr6sokon beliil

kotelezetts6gek 15 800 eFt-tal val6 csrikken6se es

a

a

463 eFt koltsdgek, r6fordit6sok passzfv

idobeli elhat6rol6s6nak cs<ikken6se okozta.

B efe
1

ktetett

es

zkdzd k fe de zete

I . t6bl6zat: B efektetett

Saj rlt

e

szkoz<ik mutat6 sz6m

t6keiBefektetett eszkcizok* 1 00

Elozo ev
(%)

Tdrgylv (%)

Yttltozds (Yo)

11,04

-180,24

-l9I,2g

A mutat6 6rtdke akkol kedvezo, ha I00oh kozeli, vagy afolotti. Az el6z6 6vben a mutat6 11,04
Yo. Thtgydvben azonban a mutat6sz6m -180,24 o/o, mely

azt jele:nti, hogy a v6llalkoz6s nem

k6pes frnanszitozni befektetett eszkozeit tart6s forr6ssal. Ennek oka a mdr elozoekben kifeitett
-48 918 eFt mdrleg szprinti eredmdny asajftt6k6n beliil.

Debreceni Labdarug6 Akad6mia Utrinp6tl6s
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Vt. P6nziigii helyzet elemz6se
l. Likvidittisi mutatd
Likvidit6si mutat6

Forg6eszkoz/Rdvid lej 6ratri kotelezettsdg

A mutat6 azt fejezi ki, hogy a likvid

Elozo ev

Ttngyev

YilItozfs

1,98

0,79

-1,19

eszkozciknek tekintett forg6eszkdzok 6rt6ke hiinyszorosa

az 6ven beliil eseddkes k<jtelezetts6geknek.

A

szolg6ltat6 vdllalatok esetdben az 1,5-os drtdk,

vagy enn6l magasabb mutat6k az elfogadottak.

A mutat6 drt6ke el6zb evben 1,98 mely az

elfogadhat6 6rt6k fttlott van. Azonbanttrgyevben 0,79 Yo, mely az elozo evhez kdpest I,lgyo-

os roml6st mutat. Fzen csokken6s a forg6eszkcizokon beliil bekovetkezett penzeszk)z
cscikken6sre vezetheto vissza,

mivel atavalyi december 31-ei 6llapothoz k6pestttrgyev m6rleg

fordul6napj 6n az elszitmol6si bet6tsz6mla egyenlege 97 099 eFt-tal kevesebb. igy a likvidit6si

mutat6 drtdke j6val alacsonyabb az elozo evhez k6pest. Ennek oka, hogy a t6rsas6gi ad6
felaj6nl6sbol kapott t6mogat6s t6rgydvben nem realizril6dott abetetszttmliin mely a t6rsas6gi
ad6 tdrv6ny villtozdseii miatt kovetkezettbe. A t6mogat6sok janu6r h6napban folytak be.
2. Kdszpdnzlikviditds

Kdszpdnzlikvidit6s mutat6sz5m
K6plet
P

A

lnzeszkdzdk/Rovid lej aratu kritelezetts6g

EIozo ev

T6rgy6v

Yilltozds

1,86

0,73

-1,13

legszrikebben ertelmezett likviditrisi mutat6 a rovidlejriratu kiitelezettsdgek fedezetek6nt

krzftr6Iag apenzeszkQzoket veszi figyelembe. A b6zis6vhez viszonyitva

mutat6 6ft6ke.

A

I,l3

o/o-kal csokkent a

rqivid lejfratu kotelezettsdg 6llomriny6hoz kdpest nagyon alacsony

a

plnzeszkoz illlom6nyi Ennek okatt az elozo fejezetben bemutattuk. Teh6t aklszplnzlikvidit6s
mutat6 sz6m a a ko vetke zo ev j anuinj ftban nagy mdrtdkti j avulist mutat.

Debreceni Labdarrig6 Akaddmia Ut6np6tlis
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2.

Arbev6tel arrinyos j iivedelme zilsilgi mutat6

Ezek a mutat6k azt feiezlk ki, hogy az 6rbev6telnek, illetve bev6teleknek h6ny szhzaleka
maradt me g a vrillalkoz6sn6l eredmdnykdnt. Mindegyik mutat6szdmnill azoknovekeddse

minosithet6 kedvez6 jelensdgnek.
Arbevdtel ar6nyos j oyedelme zosegi mutat6
Kdplet

Eli5z6 6v (%)

Targylv (%)

V6ll.iizemi tevdkenysdg eredmdny elErt.nett6

0,47

-6,89

Szokiisos viill.eredmenylBr:t.nett6 ilrbev. + Egydb bevdtel +
Pi.i.mtiveletek bevdtele * 100

0,06

-18,2

Ad6z6s elotti eredm6ny /Osszes 6rbev6tel + Egy6b bev6tel *100

0,06

A

v6llalkoz6sn6l

a

mutat6k

az elozo evhez viszonyitva negativ

-

18,18

6rbevdtel ar6nyos

jdvedelmezoseget mptat. Ezek

a mutat6k azt fejezik ki, hogy az 6rbev6telnek, illetve
bev6teleknek h6ny sz6zaleka maradt meg a v6llalkoz6sn6l eredmdnyk6nt. A szitmok azt
mutatj6k, hogy a bev6teli forr6s messze nem elegend6 az eredmdny nciveked6shez.

Nyilv6nval 6 an a ve szpe s d g okozta

3.

aj

ovedelm ez6

se

gr mutat6 roml6s6t.

T6ke ardnyos jiiyedelmez6s6gi mutatri

Ezek a mutat6k a kiilpnbozo eredmdnykateg6ri6k szerint azt fejezlk ki, hogy a saj6t toke egyegysdg6vel mekkora jovedelmet (eredm6nyt) 6rt

el avfllalkozils avizsgttlt idoszakban

A mutat6k alakulisa 4kkor mondhat6 kedvez6nek, ha drtdkiik folyamatosan novekszik.
T6ke ar6nyo s j ovedelm ezosegi mutat6

K6plet

El6z6 6v (%)

Tfirgydv (%)

Szokiisos v6ll.eredm 6ny I Sajdtt6ke* 1 00

4,97

-107,38

Ad6zds elotti eredm6nv/Sairlt toke *100
Adozott eredm6ny/Sajdt toke *100 ROE

4,97

-107,39

4,97

-107,38

A ROE

a jovedelmeqoseg m6rdsdhez hasznillt mutat6. Mindl nagyobb ez a szdzal6k, ann6l

nagyobb az egysegnyi t6k6re jut6 ad6zott eredm6ny. A t6rgydv adata csokkendst mutat, vagyis
az ad6zott eredmdny

l

sajdt toke noveked6s6hez tovribbra is negativ m6rt6kben

Debreceni Labdarrig6 Akad6mia Ut6np6tl6s
Nevel6 Nonprofit Kft.
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VIII. Jiivdk6p:
A Debreceni Labdarrig6 Akad6mia Ut6np6tl6s Nevelo Nonprofit Kft. eredm6nye elmaradt a
v6rtt6l. A vesztes6g jellegri m6rleg szerinti eredm6ny nem a nem megfelelo gazdflkod6snak
tudhat6 be, hanem egy idoben eltol6d6

ki

nem mutatott bev6telbol szhrmazik.

A

bev6tel

penzijgyrrealiz5,lf.sftrVa20I6. dv elso negyed6vdben sz6mitunk, mely k<ivetkezt6ben a negativ
eredmdny

eltrinik. Ahazai ut6np6tl6s nevel6 sportszervezetekmdgnincsenek azon aszinten,

hogy sajrit forrdsb6l; szolidaritrisi hozzdjfuulisokb6l illetve k6pz6si kfrtalanitas jogcimen
kapott bev6telekbol tudj6k finanszirozni krilts6geiket. Tisztiin piacgazdashgi modell a
labdarrig6sban nem letezik.

Az

anyagi stabilit6s megteremt6s6hez szi.iks6ges

az iilami

t6mogatiisok mindl npeVobb m6rtdkri klhaszn6l6sa, a Magyar Labdarug6 Sz<ivets6ggel, mint
drdekk6pviseleti szeryvel mdg hat6konyabb egyiittmrikoddst kell folyatni.

A mtikddds sor6n sziimos olyan

esemdny mertilhet fel, mely hat6ssal lehet teljesitm6nydre

6s hat6konysiryilra, lzekre a tdnyezol<re elore fel kell k6sziilni, a kockdzatr tenyezoket sorra

kell vermi 6s

megfelelo int6zkeddsekkel meg

kell

elozni

a

lehetsdges h6tr6nyok

bekovetkezdsdt.

Osszegz6s:

A c6g gazdasdgi mutat6i az elozb
alapjdn

a mdrlegszelinti

6vekhez kdpest csokken6st mutatnak.

eredm6ny

-

A

2015 6vi besz6mol6

48 918 eFt. Legfobb torekvdstik, hogy egyensrilyt

teremtsiink a gazdillkuodiis 6s az utdnpotl6s nevel6s eredm6nyessdge kozdtt, hogy min6l tobb
saj6t nevel6sri j6tdkos ldphessen pillyaraa DVSC szineiben.

Fontos

a

ceg stabili{6srit megoizni, es az ehhez sziiks6ges feltdteleket megteremteni. J6l

kepzett szakmai ir61/t6s 6ll

a

koroszt6lyos csapatok mcigott, megvannak

infrastruktur6li s feltdtplek a min6

s6

si munk6hoz.
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