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Tisztelt Közgyűlés!
A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2017. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóját.
A Társaság tulajdonosi összetétele a következő:
MSZ Kaszinó Kft.
DMJV Önkormányzata
Egyéb vállalkozások

73,09%
25,26%
1,65%

A Társaság résztulajdonában lévő gazdasági társaságok:
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.
33,33%
DLA Utánpótlás Nevelő Kft.
33,33%
ONYX CASINO Kft.
24%
CÍVIS GRAND CASINO Kft.
24%
Ezen társaságok egymással igen összetett és szoros kapcsolatrendszerben állnak, hiszen termékszolgáltatás adásvétel, kölcsönt nyújtó és elfogadó, valamint tulajdonosi kapcsolat is van közöttük.
I.
A Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a sportszakmai munkáról az üzleti jelentés átfogó
képet ad.
1. Adózott eredmény, Saját tőke 2016-2017. évek
Év
2016.
2017.

Adózott eredmény
688.771
-631.272

eFt
Saját tőke
1.255.394
624.122

Az adózott eredmény változása jelentős: a 2016. évihez képest mintegy 1,3 milliárd Ft-tal kevesebb. Ha
megnézzük, honnan is származik ez a hatalmas negatívum, láthatjuk, hogy a Társaság ráfordításai nem
nőttek, sőt, valamelyest sikerült visszafogni azokat, ám a bevételei nagymértékben megcsappantak. Az
értékesítés nettó árbevétele 268,5 millió Ft-tal kevesebb, mint előző évben, az egyéb bevételei viszont
közel 1 milliárd Ft-tal estek vissza. 2016. évben játékjog-eladásból mintegy 1,15 milliárd Ft bevétele
keletkezett a Társaságnak, tárgyévben pedig jóval kevesebb, mintegy 186,6 millió Ft.
A befektetett eszközökön belül a vagyoni értékű jogok a játékosokhoz kapcsolódnak: növekedés és
csökkenés is volt 2017. évben végül a könyv szerinti érték 109.711 ezer Ft-ról 60.133 ezer Ft-ra
csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök jelentős mértékben csökkentek: a „tartósan adott kölcsön
kapcsolt vállalkozásban” (Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.) 174.900 ezer Ft-ja részben
visszafizetésre, részben a forgóeszközök közé átsorolásra került, mivel 2018-ban esedékes. A „tartósan
adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban” soron 2016-ban szereplő 233.150 ezer
Ft tárgyévben teljes egészében visszafizetésre került a cégcsoport tagjai részére.
A forgóeszközökön belül a vevőkövetelések csökkentek – vélhetően rendezésre kerültek a 2016-ban
értékesített játékjogok.

A Társaság pénzkészlete jelentős, forgóeszközei fedezetet nyújtanak rövid lejáratú kötelezettségeire. A
folyamatos működés biztosítottnak tűnik.
DMJV Önkormányzata 2017. évben 20 millió Ft működési támogatást nyújtott a Társaság részére.
Az előterjesztés mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról megállapítja, hogy az
megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, továbbá a Társaság által készített 2017. évi üzleti jelentés összhangban áll a Társaság 2017.
évi éves beszámolójával.
A Felügyelő Bizottság határozata a Társaság 2017. évi beszámolójáról az előterjesztés 3. mellékletét
képezi.
II.
Az ONYX CASINO Kft. és a CÍVIS GRAND CASINO Kft. törzstőkéjéből a Társaság korábban 4040%-ban részesült, ám 2015-ben az érintett cégekben meglévő üzletrészeinek 16%-16%-át a Társaság
eladta a többségi tulajdonos „ARANYBÓNUSZ 2000” Kft.-nek. A Cégbíróság a tulajdoni hányad
változásokat 2015. június 30-i hatállyal jegyezte be.
Ugyanekkor (2015. 06. 30-án) háromoldalú szindikátusi szerződést kötött az „ARANYBÓNUSZ 2000”
Kft. kizárólagos tulajdonosa, az MSZ Kaszinó Kft., Szima Gábor, továbbá DMJV Önkormányzata,
melynek egyik rendelkezése értelmében a tulajdoni arányoktól függetlenül a kaszinót üzemeltető két
cég továbbra is 40%-os osztalékot fizet a Társaság részére, amelybe beszámítható az azonos felek között
fennálló kölcsöntartozások összege. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kaszinót
üzemeltető cégek nem a szindikátusi szerződés szerinti 40%-os mértékű osztalékot fizettek a
Társaságnak 2016. és 2017. években, hanem mindössze a tulajdoni hányad szerinti 24%-os osztalékot,
így összesen 88 millió Ft összegű osztalék megfizetésével tartoznak a Társaságnak.
2016. év

eFt
Teljes osztalék

ONYX CASINO Kft.
CÍVIS GRAND CASINO Kft.
Összesen:

100.000
300.000
400.000

A Társaság részére
fizetett 24%
24.000
72.000
96.000

A Társaságnak
járó 40%
40.000
120.000
160.000

Elmaradt
különbözet
16.000
48.000
64.000

A Társaság részére
fizetett 24%
12.000
24.000
36.000

A Társaságnak
járó 40%
20.000
40.000
60.000

Elmaradt
különbözet
8.000
16.000
24.000

2017. év

eFt
Teljes osztalék

ONYX CASINO Kft.
CÍVIS GRAND CASINO Kft.
Összesen:

50.000
100.000
150.000

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 152/2015.
(VI. 30.) határozatban foglaltakra

1./ jóváhagyásra javasolja a DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (székhely: 4032 Debrecen,
Nagyerdei Park 12. 1. em., Cg.: 09-10-000319, képviseli: Dr. Róka Géza cégvezető, a
továbbiakban: Társaság) Közgyűlésének a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti
beszámolóját a melléklet szerint 884.084 ezer Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 631.272 ezer Ft
adózott eredménnyel azzal, hogy a Társaság az eredménytartalék terhére számolja el az
eredményt.
2./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy utasítsa az Igazgatóságot az MSZ Kaszinó Kft.,
Szima Gábor, továbbá DMJV Önkormányzata között 2015. június 30-án létrejött szindikátusi
szerződés szerint a Társaságot a 2016. és 2017. években megillető, az ONYX CASINO Kft. és
a CÍVIS GRAND CASINO Kft. által meg nem fizetett 16%-16%-os mértékű osztalékrész
követelés behajtására.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2./ pontokban foglaltaknak megfelelően képviselje az
Önkormányzatot a Társaság Közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

a Társaság következő közgyűlésének időpontja
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

D e b r e c e n, 2018. április 13.

Szűcs László
főosztályvezető

