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Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ( továbbiakban:
Társaság ) egyedüli tagjaként hozott végleges döntést a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Közhasznú
Kft. Sportcentrum Kft.-be való beolvadással történő megszüntetésére 2014. december 31. napjával.
A Debreceni Törvényszék Cégbírósága az átalakulást bejegyezte. A beolvadás ténye és az új vezetés
első teljes éve indokolja, hogy több év adatsorában mutassa be az előterjesztő a beszámoló az
eredménykimutatás (a társaság működtetése) adatait. A társaság által benyújtott beszámoló
eredménykimutatás előző év adata a 2014. évi Sportcentrum Közhasznú Np. Kft adatait
tartalmazza, míg a Debreceni Jégcsarnok Np. Kft. adatait nem. Ennek megfelelően csak részben
összehasonlítható adatokat tartalmaz a beszámoló eredménykimutatása.
Az alábbi táblázat a két cég eredménykimutatásának összevont adatait tartalmazza 2012-2014-ben
és a 2015. évi adatok az együttesen működtetett cég beszámolójának adatai.
A működtetés pénzigénye és működtetés támogatásigénye a nonprofit tevékenységet folytató cégek
sajátos adata. Abból indul ki ez a számítás, hogy az árbevétel ( akik igénybe veszik a cég
szolgáltatásait és (részben) meg is fizetik azt ) milyen mértékig finanszírozzák a teljes
kiadástömeget, illetve a működés támogatásigénye arra ad választ, milyen értéktömeget képvisel
DMJV Önkormányzatának támogatása, a TAO támogatás, egyéb kapott támogatások és nyereség
együttesen.
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A fenti táblázat adatai alapján a cég működtetésének pénzigénye meghaladja 2015-ben 2013. és
2014. év adatát, míg a 2012. évi adattól jelentősen elmarad. Az árbevétel jelentősen nőtt 2015-ben.
A működtetés támogatásigénye számottevően a 2012. évi adat alatti érték, de meghaladja a 2013. és
2014. évi adatokat. A cég sajátossága az volt 2013. és 2014. években, hogy költségeit csak kevéssé
fogta vissza az önkormányzati támogatásmegvonás hatására, pénzkészletét csökkentette. Ez a
pénzkészlet csökkenés jelentősen lelassult 2015-ben, mivel a nyitó pénzkészlet 294.594 ezer Ft, a
záró pénzkészlet 265.796 ezer Ft volt.
További három dolgot ki kell emelni:
1. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 450.649 ezer Ft-os adata döntően DMJV-vel szembeni
kötelezettség.
2. A cég 2015. július 1-től üzemelteti a Főnix Csarnokot.
3. A cég beruházási tevékenysége jelentős. A beruházások saját erejét csak az Önkormányzat képes
biztosítani. A Társaság rendelkezik azzal a szakmai tapasztalattal, hogy a TAO támogatásokat
lehívja és hatékonyan felhasználja.
A Társaság 2015. évben nyereségesen gazdálkodott, pénzügyi egyensúlyát megőrizte és tőke
ellátottsági (az átalakulás során jelentős eredménytartalékhoz jutott) problémája nincs.
Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság
véleménye a beszámolóról és a tőkeemelésről a postázás időpontjában nem áll rendelkezésre, az a
Közgyűlés üléséig kerül megküldésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztályvezető előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény
46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján
1./ jóváhagyja a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli törvény
szerinti éves beszámolóját az 1. melléklet szerint 1.964.034 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 12.045
eFt mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a Társaság az
eredménytartalék javára számolja el, valamint a 2015. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet
szerint.
2. Felkéri a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont
szerinti dokumentumok közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: a Társaság ügyvezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 13.
Szűcs László
főosztályvezető

