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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2015. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóját.
A cég beszámolója alapján az alábbiakat emelem ki.
A Társaság egy cégcsoport egyik tagjává vált az elmúlt évben. Társaság többségi tulajdonába került
az MSZ Kaszinó Kft-nek ( 73 %), DMJV Önkormányzata a tulajdonostársa ( 25 %) tulajdoni
arányával, további 2% debreceni vállalkozók tulajdonában van. Maga a Társaság is résztulajdonos a
Debreceni Labdarugó Akadémia Nonprofit Kft-ben, a DLA Utánpótlás Nevelő Kft-ben, az ONYX
CASINO Kft-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft-ben.
Ezen társaságok egymással igen összetett kapcsolatrendszerben állnak. Termék-szolgáltatás
adásvétel, kölcsönt nyújtó és elfogadó, valamint tulajdonosi kapcsolat van közöttük.
A cég gazdálkodásáról, a marketing stratégiáról, a sportszakmai munkáról az üzleti jelentés átfogó
képet ad, programot fogalmaz meg 2016-2017-re.
Az előterjesztő az alábbi tényekre, folyamatokra kívánja felhívni a döntéshozók figyelmét:
1. Mérleg szerinti eredmény, Saját tőke 2009-2015
Év
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Mérleg szerinti eredmény
528.174
474.097
-227.014
-300.669
-383.565
-390.649
-110.063

( ezer Ft )
Saját tőke
1.504.487
1.978.584
1.751.570
1.450.901
1.067.335
676.686
566.623

A fenti táblázat 2009-2014. között mutatja be a Társaság mérleg szerinti eredményét és saját tőke
összegét. A profi futball gazdasági sajátossága az, hogy igen laza a kapcsolat a költségek és az
árbevételek, egyéb bevételek alakulása között. Ez a hatás jelenik meg a mérleg szerinti
eredményben. 2009-2010 évek fordulóján eredményt halmozott fel a Társaság, az elmúlt évek
veszteségesek. A veszteség mértéke jelentősen csökkent 2015-ben. 2015-ben lényegesen csökkent a
felhasznált költségtömeg, a kiadást is igénylő anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások összege
a 2014. évi 1.293.842 ezer Ft-ról 1.130.056 ezer Ft-ra csökkent.
Ez viszont továbbra is a saját tőke folyamatos csökkenését okozza. A saját tőke tömege most is igen
jelentős, 566.623 ezer Ft.
A Társaság pénzkészlete jelentős, forgóeszközei – 2014-hez viszonyítva csökkenő mértékben fedezetet nyújtanak rövid lejáratú kötelezettségeire. A folyamatos működés biztosított.
A Társaság jelentős pénzeszközzel finanszírozza a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft-t.
A megküldött mérleg és kiegészítő melléklet A.III. 4. sorában szereplő 233.150 ezer Ft értékű
tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban kihelyezésre rákérdezett az
előterjesztő. Összesen 12. db cég számára adott kölcsönt a Társaság. A válasz tartalmazza azt is,
hogy a cég 54.119 ezer Ft értékű sportfelszereléssel rendelkezik.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben 40.000 ezer Ft működési támogatást
biztosított a Társaság részére.
Az előterjesztés mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapítja, hogy az

megbízható és valós képet ad a Társaság helyzetéről, mely szerint a Társaság által készített üzleti
jelentés összhangban áll a beszámolóval.
A Felügyelő Bizottság határozata a Társaság 2015. évi beszámolójáról az előterjesztés melléklete.
Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:109. §
(2) bekezdésének, 3:120. § (2) bekezdésének, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
20. § (2) bekezdés a) pontja alapján
1./ jóváhagyásra javasolja a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. Közgyűlésének a Társaság 2015.
évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint 817.491 ezer Ft mérlegfőösszeggel
és - 110.063 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel azzal, hogy a Társaság az eredménytartalék terhére
számolja el az eredményt.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az
Önkormányzatot a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. Közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2016. május 17.
Szűcs László
főosztályvezető

