Jegvz6kiinvv
amely k6sziilt a DVSC Futball Szewez6 Zrt. Feligyel6 Bizotts6gi ri16s6n, 2016. m6rcius h6
3 0-6n 1 7, 00 6rht6l a Nagyerdei park 1 2. I. emeleti tdr gyal6ban.
Jelen vannak: a mell6kelt Jelenl6ti

iv alapjfin

Dr. B{cs Zoltiln elnok megnyitja

az i.i16st, megilllapitja, hogy valamennyi FB. tag megjelent,

igy

a Feltigyel6 Bizotts6ghat6rozatk6pes. A Feltigyel6 Bizotts6g jegyz6konywezet6nek Balla
Juditot k6ri fel.

A Feliigyeld Bizottsdgaz ali.J;bi napirendi pontokat fogadta el:
I.l A t6rsas6g 2015. 6vi szttmviteli besz6mol6j6nak (2015. 6ves besz6mo16 m6rleg,
eredm6ny-kimutat6s, kieg6szitci mell6kletek, k<inywizsg6l6i 6s tizleti jelent6s) elfogad6sa
6s az ad6zott eredm6ny felhasznSlis 6r a vonatkoz6 j avasl at.

2./ A t6rsas6g 2016.6vi
3.l Eigyebek.

tizleti terv6nek elfogad6sa

1. napirendi pont: A t6rsas6g 2015.6vi sz5mviteli besz6mol6j6nak (2Ol5.6ves besz6mo16
m6rleg, eredm6ny-kimutat6s, kieg6szit6 me116kletek, konywizsg6l6i 6s drzletr jelent6s)
elfogad6sa 6s az ad6zott eredm6ny felhasznhldsdra vonatkoz6 javaslat

Dr. Brics Zoltin meg|llapitja, hogy a napirend tfirgyalindhoz sziiks6ges el6terjeszt6seket
mindenti ir6sban, iddben megkapta. Felk6ri Cseh N6ra tenk6t, a t6rsas6g gazdas1gi
vezet6j6I, hogy a DVSC FUTBALL Szewez6 hft. gazd6lkod6s6val kapcsolatosan b6vebben a
kiemelten figyelmet 6rdeml6 pontokra a figyelmet rilirfinyitva tfijlkoztassa a Feliigyel6
Bizotts6got.

Cseh Nrira Lenke elmondja, hogy a FB-nek r6szletes anyagot keszitett ossze a t6rsas6g,
amelynek t6sze 2015. janu6r 1. 6s december 31-ig terled6 m6r1eg, eredm6ny kimutat6s,
kieg6szit6 me116k1et 6s k<inyr,vizsg6l6i jelent6s valamint az izleti je1ent6s. Ebben
teszletezesre keriiltek a gazdasilgi kapcsolatok valamennyi adatai, valamlnnyr gazd,as1gi
esem6ny.

A t6rsas6g 2015-ben vesztes6gesen mrikodott, de m6r jobb k6pet mutat, mint a tavalyi 6vben.
Ez a Magyar Labdarug6 Szovets 69 ijfajta frnansziroz6si rendszer6nek koszonhet6 , aki az

eredm6nyess6g ut6n dijazza a klubokat. A jegy, a b6rlet 6s a szponzori bev6telek elmaradtak a
vhrtt6l, a. kor6bbi 6vektapasztalathtol, illetve a jegybev6telt tekintve az eloz6 6vt6l, amlkor az
irj stadion hasznillatbakertilt. A t6rsas6g kolts6gei 61land6 kolts6gek 6s szerz6d,6,sekkel vannak
alfithmasztva. Legj e1ent6 s ebb a b 6rkolts6g.

Dr. Brics Zoltin szeretn6 r6szletesebben megtudni, hogy mib6l tev6dik
6vi

5rb ev6tel e, ho gyan v 6lto ztak

e

gy6b

b

ossze a t6rsas6e 2015.

ev6telei

Cseh Nrira Lenke elmondja, hogy 63M Ft volt a jegybev6tel, 22M Ft az UEFA m6rk6z6sek
jegybev6tele, l6M Ft a b6rletek elad6s6b6l sz6rtnaz6 bev6tel, 3,8M Ft
egy6b m6rk6z6sek
jegybev6tele (Magyar Kupa, Liga Kupa), 134 M Ft szponzori bev6tel. 57M
Ft kozvetit6si
jogokb6l sztrmaz6 bev6tel, 10M Ft a nemzetko zi merklzes kozvetit6s6b6l sz6rm
azo bevltel
6s 351 M Ft a kereskedelmi bev6telek 6s ide lartoznak azMLSZ-tcil kapott osszesek.

Az

egyeb bev6telek vlltozilsdban sz6mviteli elvek

6s li cenchez sztiks 6ges b esz6mol6

s

miattiv6ltoz6s 6llt be azMLSZirtmutat6sa

ablonj a aIapl hn.

Madara.si Istvin szerint a nemzetkozikuphbanval6 szerepl6s, ftileg, ha csoporlkorbe kertilne
a csapat, az akir tobb 6vre is megold6s lerure ap6nzigyi probl6m6ra.

Dr. B{cs Zolthn v6lem6nye szerint ehhez er6siteni kellene a csapatot. Mivel a versenyt6rsak
jelent6setr meger6sodtek anyagilag 6s sajnos felvitt6k a magyar futballpiac 6ratt, amlhez
igazodnak az iigynokok is, akik egy-egy orszhgotbedraznak 6s ugyanazt a j6t6kost m6s 6ron
(b6rig6nnyel) kin6lj6k, mint m5s kcizeli orszilgban. Ez6rt ktilonosen fontos az urhnp6tlilsnevel6s 6s ktilonosen fontos volna a klub koriili pozitiv hangulat a t6rsadalmi t6mogJotts6g
visszaszerz6se.

Szilfgyi Srindor v6lem6nye szerint

a kovetkezo bajnoki szezoffa csdkkenteni kellene a jegy6s b6rlet6rakat, valamint be kellene vezetm a di6k- 6s nyugdijasak jegyeket 6s b6rleteket.
Kellene egy j6 csapat, aki miatt krjonnek a n6z6k 6s a m6dia rdsz6r6l pozitiv hansv6tehi
cikkek kellen6nek
SzilSgyi S6ndor v6lem6nyevel az FB tagjai egyet6rlettek.

Dr. Bfcs Zoltin elmondja, hogy a vlllalkozds

eset6ben a vesztes6g tart6snak mondhat6 az
elmirlt tobb 6v adal.a alapjhn Meg6llapiIhat6, hogy a mrikod6si bev6telb6l nem tudta fed,ezni a
mrikod6r;i kiad6sokat. A tart6san adott kolcsonok osszege nem villtozolt, mik<izben vannak
olyan szeru6d6sek, amelyek fizet6si hat6rideje 2015. december 31-6n lej6rt (3 db, 145 M Ft
osszegben) , ezek megt6ri.i16se sz6mvitelileg, jogila g, plnzigyileg is fontos a t6rsas6g szhmfra.

A

tftsas6g c6gbeli r6szesed6se ut6n osztal6k el6legben nem r6szesi.ilt, az osztal6k

megilllal>itftsa a tulajdonolt t6rsas6gn6l2016.6vben a m6rlegk6szit6sig tort6nik meg.

Meg6llapitja, hogy a konywizsg6l6 a besz6moi66l az elfogad6 zfrad,lkotkiadta, mely szerint
abesz6rnol6 va16s k6pet mutat a t6rsas6g vagyoni, plnzigyi 6s jovedelmihelyzet1rll.
Ezt kovet6en a Feliigyell Brzotts6g Elnoke az alilbbihatfirozatol tette
alapj6n egyhangiran meghozt6k a

fel

szavazhsra. amely

Feliigyeld Bizottsfg 1 /2016 (03. 30.) sz. hatfrozatfit:

A

DVSC Futball Szervez\ Zfi. Feliagyel6 Bizotts6ga egyhangrian javasolja elfogadilsra a
tlszvenythrsas6g 2015. 6vi sz6mviteli torvdny szerinti beszlmol6jirt" BI7 491^ eFt
m6rlegftSosszeggel, -110 063 eFt ad6zott eredm6nnyel, saj6t t6ke 566 623 eFt, jegyzett t6ke
46 000 eFt osszegekkel.

A Feliigyel6 Bizotts6g javasolja, hogy a t6rsas6g a thrgylvr

vesztes6get

az eredrn6nytartal6k

terh6re sz6molja el.

A Feliigyell Bizottshg felhivja a figyelmet, hogy igazgat6shgnakhat1roznia kell, illetve j6v6
kell hagynia a hat6skor6be tafiozo nagys6grendri iigyleteket, igy Tak6cs Tam6s 6s Holman
D

6vid

1

ab

darug6 szerz\ dIet6s 6nek vonatkoz
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2. napirendi pont: A t6rsas6g 2016.6vi iizleti terv6nek elfogad6sa

Madarasi Istvfn elmondja, hogy a t6rsas6g 2016.6vi iizleti terv6ben az ad6zott eredm6ny
360M Ft. Szeretn6 megtudni, hogy mi ennek az optimizmusnak oka, ami mindenk6ppen
orrimteli az elmult 6vek adatai ut6n.
Cseh N6ra Lenke elmondja, hogy Balogh Norbert labdarug6 j6t6kjoga 6rt6kesit6sre kertilt 6s
az mdt fel van ttintetve az ijzleli tervben. Az izleti tervben a k6lts6gek 6lland6ak, mig a foly6
bev6telek nem biztosak, a sporteredm6ny rendkiviili m6rt6kben befoly6solja mind az MLSZ
timogathst, mind a jegybev6telt, nem besz6ive a nemzetkozi bev6telekr61.

Ezt kovet6en a Feliigyel6Bizolts6g Elnoke az aTihbihathrozatottette
alapjdn egyhangrian meghozt6k a

fel szavazilsra. amelv

Felii gyel6 Bizotts 6 g 2 /2016 (03. 3 0.) sz. hat6r ozatitz

A DVSC Futball Szewezl Zrt. Feligyel6
rcszv5nythrsasdg

20|6. 6vi izleti terv6t.

Bizottshga egyhangrian javasolja elfogad6sra
**{<

Az iil6s lezhrva 18.30 6rakor.
Mell6klet: 1 db meghiv6, 1 db jelenl6ti iv,
k.m.f.
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