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Székhely:5310 Kisájszállás, RákOczf utca 12.

2015. évi EçjyszeruIsftett eves beszámolo kiegészItö mellékiete

I. A Társasáq barn utatása
1.1 AlakulOs, agazddlkodofJcélja
A Kurndnia Gy4gyfDrcl6 !<ft. alapitO okirato 201 1.1 0.28-On jOtt létre.
A Szoinoki Torvdnyszék CégbfrOsdga 201L11.02-dn bejegyczte a 16-09-013675 cOyjegyzEk
szdrnon.
A 7'6rsas6g Iótrehozdsdnok célja, hogy a mcglévO er6forr6sok optirn Oils kihosznOidsOvai ds
a szinten tartdshoz szQksdges fejiesztdsével a gazddikodds hosszá LOtion jövedeimezOen, a
pioci igényekhez i,gazodOan mGkodjön.
1.2 Tevékenységji kor
A TdrsasOgfO-tevekenysdgi Wire (TEAOR szOmo): 9329'08 M.n.s. egyéb szOrakoztatOs,
szabadidOs tevékenység.
1.3 Cnn
A TdrsasOg cégbejegyzésszerintiszdkhe!ye: 5310 Kisájszdi!Os, ROkOezi u. 12,
telephelyci:
5310 Kisájsz011Os. ROkOczi u. 10.
5310 KisOjszdiIds, A rany jdnos u. 10.
5310 KisajszdilOs, illOsy u. 5.
5310 KisájszdllOs, Rdkdczi u. 0.
5310 KisájszO lids, NyOr u 7
flOktclepe: 7394 Magyarhertelend, TO bar u.7.
1.4

Tulajdonosolc, torzstOke

A tdrsasdgjegyzett tOkéje 50 000 000 Pt; aiapftó tagja és 100%-os tuiajdonosa !t'isOjszdiiOs
Vdros Onkormdnyzata,, 5310 KisOjsz011Os, SzabadsOg tdr 1. nylivdntartOsi szOm: 732693.
1.5 (JgyvezetO
A TdrsasOg vezetO tisztsdgviselOje Ku! JOnas, mint QgyvezetO 2012.10.01 -to! 2016.04.01-19.
2016.04.02 -to! ZOmbori Peter IatJa el az ügyvezetOi tisztséget
1.6 Afelugyeiöbizottsdg
A KumOnia GyOgyfurdO Kft. alapitOja, a tdrsasOgi szerz6ddsben rendelkezett a hOrom
tagbOl 0116 felügyelObizottsOg létrehozdsdrOl, megb(zásuk 5 évre nO!:
-TatOrZoitdn
-Gönczi KOroly
-Dr.Duczo Lajosné
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A szervezet testOletként, meghatározott ugyrendi szabdlyok betartasavol in t'ikOdik A
Jelugyeklbizottsdg akkor hatOrozatképes, ha a bizottsdg ulésdn tagjoinak kdtharmada, de
legaldbb hároin tag jelen van. NatO rozatait egyszert'tszOtobbséggel hozza meg.
SI feiOgyeiöbizottsOg

Qgyrendjét, mGkOddsCnek szobdlyzatOt mayo O!lap!tjo meg a hatOlyos
cOrvdnyek szabta keretek kOzdtt JSz a jogosItvdny a bizottsOg onOilOsOgdnak e,gyikfontos
biztosItdka, mely azon ban csok a tdrsasOg legfdbb szervdnek a jOvdhagyOsOval drvCnye,
cmi meyfeleld biztosttCkot jelent a tOrsasOgi kon troll szOmOra is.
Ellens5rz6si feladatok ellOtOsa sos-On, a felugyelSbizottsOg dllOspontja kio!ak(tOsandl Cs
a don tdsel ineghozatalOnOi testQletkdnt fOr el, de oz egyes konkrCt ellenSrzési feladatok
ellOtOsOnOl cgyes ellenörzdsifeladatok ellOtOsOt a felügyelöbizottsdg megoszchotja a tagjoi
kozott.
A felügyelffbizottsOg aiapvetJfeladata a tOrsasOg UgyvezetEsCnek el!endrzCse, a tOrsosdg
mükoddsdre vonatkozO jo,gszabOiyok betartOsOnak ellenörzCsCt, a tOrsasOgi szerzddCsnelç
alapszabd lynak és a tO rsa sOy legfJbb szerve hatOrozatainak betartOsafeletti árkodCst
A fe/Qgyeiöbizottsdg OltolOnos el/en ôrzCsi joga mmdcii olyan Ogyre Os jelen tdsre,
elöterjesztCsre kiterjcd, amelyben a don tCs a tOrsasOg icgfdbb szervCnek kizOrólagos
hatOskorCbe tartozik
A beszOrnoló Cs az eredrnCny-felosztOsi indItvány vizsgOlata meghatdrozO oz adazds
Cs a nycresCg szempontjO hO I, a TOrsasOg- mint uzieti v011olkozOs sikeressCgCnek, valarnint
oz uzletrCszek, CrtdkCnek megItCldsCnCl, ezCrt nemcsak a felQgyelöbizotesOg kOteles ezek
me,gvizsgOlOsOra, hanem garanciOlis okokbOl a legfôbb dOntCshozO szerv is kOte!ezve von
arra, ho,gy a felugyeldbizottsOg vizsgOlatOnak oz eredmCnyCt megismerje. A TOrsascfg
le.gföbb szerve csak ennek a jelentCsnek a hirtokO ban jogosult dontenL

1.7A vallalkozOsfolytatOsOnak dye
A mCrlegkCszi'tds nopjOig a v011aikozdsfolytatOsOnak elientmondO tCnyezö, kOralmCny nem
6/It finn, a TOrsasdy a belOthatO jOveYben isfenn tudja tartoni mükodCsCt, folytatni tue/jo
tevCkenysCgC4 nem vOrhatO a mGkOdCs beszuntetCse vagyjelent6s csokkenCse.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1 KonyvvezetCs rnddja
A KumOnia GyOgyfOrdö lift a szOmviteli tv. e16(r6sai szerint kettös kOnyvveze test vezet A
2015. gazdasdgi Men a v011alkozds tdrsasOgi adOalany, eredmCnyCt osszkoltsdg eljOrdssa!
vezeti Ic Cs egyszerCsItett eves beszOmolOt kCszIt

2.2 KonyvvezetCs pCnzneme
A TOrsasOg könyveit mogyar nyelven, form than, a kettds konyvvitel elvel Cs szabOlyai
szerint vezetL

2.3 Könyvvizs,gálat
A rarsasag konyvvizs,gOlatra kotetezett, konyvvizsgdlat elvégzésére vOlaszcott
k6nyvvizs4g6l6 neve: Dr. Szabó Jénos (ax.: Mo/nOr Julian no), 5300 Karcag, Kerekes Jstván
v.15. Magyar KOnyvvizsgdlOi Kamorai engedély szOm: 000850.

2.4 Beszarnolofonnája és tIp nsa
A TársasOg a tOrgyidJszakra a vOrható gazdasOgi adatok rniatt egyszer5sItett évcs
beszdrnolót készIt
Az eredmény ineg011apftasOnak választott môt/jo: összköltség effOrt
A TOrsosOg a beszdmoiOban a mdrleget ,A", az eredmdny-kimutatOst ,,A" vOltozatlxin
Oliltotta össze.

2.5 (izIeti S
Jelen beszOmolO a 2015.01.01- 2015.12.31 idJszakot Ole/i fel, a inérleg fordu!onapja

2015.12.31.
2.6 Mérlegkészltés iddpontja
A mdrlegkdszftés vólasztott idöpontja 2016. mOrcius 31. Az ezen idJpontig ismerttd vOlt, a
tOr.gyévet vagy az elJzö dvekct érint6 gazdasOgi eserndnyek, körülmenyek hatOsait a
beszOmoló tartairnozzo.

2.7Jelentös osszegIJ hibOk Ortel:nezése
Jelentds osszegCnek minJsQl az uzleti dvbenfe!tOrt, egy üzleti évre vonatkozá hibOk hatOsa,
ha a sajOt tCke vOltozOsol obszolát értékének egyattes összege a vizsgO it Qzieti évre
kdszItett beszdmolO eredeti mérleg fddsszegdnek 2%-6t, va,gy az SOOmPt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltOrt hibOk hatása a tOrgydvi beszOmolObon nem a tOrgyévi adatok
kozott, hanem elkuionketten, eidzö évek modosltOsaként kerul bemutoc4sra.

2.8 Lényeges hibOk értelmezése
A megbIzhatá ds valôs képet ienyegesen befoiydsoió hibOknak minösuinek a feltOrt hi hO Ic,
ha összevont és gOngyolttett hatdsukra a feitOrOs évét megel6zd Qzieti ev mérle.gében
kimutatottsajOt töke legoiObb 20%-al vOltozik

2.9 Ismételt kozzététel alkalmazOsa
A me,gb(zhato és valOs képet !dnyegesen befoiyOsolO,jeientds asszega hibdkfeitOrdsa esetén
a feltOrds évét megei6z6 Ozleti S beszOmolOjOt az eredeti a a módosftott adatok
bemutatOsOval, a mOdositOsok kiemelésével a tO rgyé vi beszOmolO kozzétételét megeiözöen
isméteiten kozzé keli tennL
A hibOk egyes Uzieti évekre gyakoroit hatOsOt ebben az esetben a tOrgyévi beszOmolO
kiegész(tG meilekietében Ice!l hem utatnt
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2.10 Jelent6s ässzhatás ertelmezése
Amennyiben a szdmvitcli politika mds rdsze elt6r6en siem rendelkezik, Ø.gy a tételen kEnt
nem jelentSs kiilonbozeteket is fi,gyelembe kell vcnn I, ha a kOlönbözetek összhatdso Oltal
vakimely mErleg- va,gy eredmEny-kirnutatás sor Ertdke 2 mililO for! ntot me.ghaladO
Erté/then vdltozik A fogalom alkalmazOsa az eldzC tizieti dvhez képest nem vdltozott.
2.11 ErtEkcsokkcnEsi IeIrás elszdmolása
ErtEkcsokkendsi Thirds mddja
Az Evenkdnt elszOmolandd ertEkcsOkkenés megtervezése - az egyedi eszköz várhato
hasznOlata, ebbS! adódd é!ettartama, fizika! Es erkölcsi avuidsa, az egyEb körüimdnyek Es a
tervezett snaradvOnyértdk jigyeleinbevEtelEvel - Okaldban oz eszkoz bekerulEsi (brutt@
ErtEkdnek cr6 nyd ban tortEnik Az drtdkcsokkenesi le(rds e!szdmoldsa idSardnyosan
(lined ris !eIrdsi mOdszerrel) tortEnik a haszndlatba vdtelt kovetS ne,qyeddv els6 napjdtOL
Xis ErtEkO eszközök ertekcsokken Es! IeIrása
A 100 ezer forint ala W egyedi bekeruldsi ErtEkkel bIrO vogyoni ErtEki'J jogok, szel!emi
termdkek, tdrgyi eszkozok bekerülEsi ErtEkc a haszndlatbavEtelkor ErtEkcsdlflcenEs!
!e(rdskEnt egy Osszegben elszdmoldsra kerül. Ebben ax esetben ax Ertékcsokkenesi lefrOst
tervezni nem keiL
Neni jelentös maradvdnyErtEk
A maradvdnyértEk nulla osszeggel vehetS figyclembe az értdkcsökkendsi leIrds tervezEse
sordn, ha ax eszkoz hasznos Elettartama vEgdn vdrhotOan realizdlható Ertdke
valósz(nffsIthetSen nem haladja meg a 1008 Pt-ot
Terven feb11! ErtEkcsoldcenEs elszdmoldsa
Terven fell)!! ErtEkcsOkkenesi leIrds elszdmolása szempon tjdbál a könyv szerinti értEk
akkor haladja meg jelentdsen a piaci Ertdket, ha ax egyes tdtelek esetEben a különbozet
rneghaladja a 1008 Ft-ct
Ertekcsokkenesi Ielrds vdltozásának hatása
Az drtEkcsokkenEsi lefrds môdjdban a jogszabdlyl vdltozdsokon táI tovdbbi v61t.odsok ax
elâzJ uzleti Evhez kEpest nem tortEntek
2.12 ErtEklzelyesbftEsek alkalmazOsa
A Tdrsaság 02 ErtEkhelyesb(tes lehetdsE.gEvel nem klvdn Elni, Igy a niérlegben scm
értEkhe!yesbItds, sem ErtekelEsi tartaltk nem szerepel.
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2.13 Ki nem em cit tételek értékelése
Az elözóekben ki nem emeit mdrlegtéte!ek 02 d!ta!ános szabO!yok szerint kerQkel<
drtdkeiésre, oz értèkeiésben ajogszobdiyi vOltozásokon tOl môdosltds nem történt
2.14 Szdmviteli polidiw mds váitozdsa!nak Izatása
A szdmvite!i po!itika mOs, rneghatarozô ekmeibcn a jogszabd!yi vd!tozdsokon tO! fe/en tés
môdosftás nem törtónt
2.15 Leitdrozási szabáiyok
Az eszkOzök ésforrOsok ieltározasa oz áitaMnos szobO lyok szerint tortén 1k
2.16 Pénzkezclési szabátyok
A pdnzkezeMs a gazdálkodósra vonatkozó szahôlyzotokban foglaltak szerint tOrtén!k
2.17 Eltérés a törvény eldIrásaitó!
A beszdmo!O összcáliFtása a szOmvite!i torvdny ekItrOsainak me.gfc!e!Sen tortént; a torvdny
ea'öfrOsa!tOl valO eltérésre okot ado korifimdny nem meruitfeL

3.M6rleghez kapcsoiódó kiegészltések
3.1. A mérieg tagoiása
Uj tételek a mérleyben

A tOrgyévi beszOmolOban az elöfrt sEmOn to! Of mériegtetelck nein szcrcpclnek
Tételek továbbtagoiása a mérleyben
A mdrie.g téteki tovO bbtagokf sOnak !ehetösdgével a TOrsasOg a tOr,gyiddszakban nem ék
3.2. Kezelésije vet eszközök a mérIegben
A mériegben kezelésbe vet, a kincstdri vagyon részEt képezö eszkoz nem szerepeL
3.3. Befektetett eszkijzök
fmmateriOlisjavak beszerzése 02 uzleti Evben 210 ezer Ft Ertdkben tortdnt
TOrgyl eszkOzök beszerzésdre és beruhdzások megva!OsItOsáro ford(tott összeg: 3.673ezer
Pt, a mérlegfordulO napon nyilvdntartott befejezetlen beruhdzOs érteke: 832 ezer Ft
Terven felu!i értekcsokkenés, illetve ertekheiyesbftés nem let elszámolva.
A TdrsasOg befektetett pénzu,qyi eszkozzel nem rendelkezik
A Társaság 87.713 ezer Ft értékg befektetett eszkOzzel rendelkezik
A befektetett eszkOzok, keszletek és kovetelések kozott átmindsftes nem volt

3.4. Forgóeszkozok
Afor,gOeszkozOk Crtdke összesen: 75.434ezer Ft
3.5. I(észletek
A t6rsas4g 266 ezer Ft értCkO kdszlctte! rendelkezik
3.6. Követelésck alakulása
A Társasdg kovetekfsei az a!dbb!ak:
Osszesen
Ebht5I: vcvök
Eldleg szolgOitatOsra
munkavdlla!ókkal
sz.követeMsck:
Magyarhertelend IPA
OEPsz.követelCsek:
!i'Iektr. voucher Nemzeti Odulesi
Akzpkvdny

51.532 e Ft
10.455e Ft
10 e Ft
40 e Ft
49 e Ft
978 c Ft
40.000 e Ft

3.7. Pdnzeszközok

Osszcsen

23.636 e Ft

Ebb6lil3ankszOml6k
Pénztárak
Elektronikus pen zeszkozok:

20.810 e Ft
1.399 e Ft
1.427 e Ft

3.8. Jdöbeli elhatárolások
A ktfv idöbeli elbatOrolOsok elszamoldsára összesen 2.057 ezer Ft összegben került sor,
mint a gozdasági tárgydvet kovetö éveket érintö kOksC.gek melyek pCnzugyi teijesftdse
2015. évben znerQitek i'd: 458 ezer Ft és 1.599 ezer Ft értékben 2016. gazdasági évben
realizOlOdott 2015. évre vonatkozO Orbevétel.
Passz(v idábeli eihotdrokfsok elszdmoiOsa Osszesen 1.734 ezer Ft értékben tortént, mely
összeg a 2015. Men befolyt mérle,gfordu!O napjdt követJ iddszak drbevétele 109.ezer Ft ds
a gazdosdgi évet terhelö fordulonap utdn felmerult koltségek és ráfordftOsok össze.géb
1.625. ezer Ft értékben tukrozik
3.9. Saját Mice
Saját üzletrészek
A Társosdgnok visszavásárolt saját uz!etrésze nincs.

A saját töke vdltozása
A Tdrsasd,g sajOt tdkdje a tárgyidöszakban 81 ezer Pt-al vOltozott, melynek oka a
következ6:
- 2015.12.31-6n a 2015. dv nyeresdçjes .gazdOikocldsa sorOn eldrt rndr!eçj szerinti eredmdny
81. ezer Ft-a! novelte 02 Eredmdnytartaldkot
Lekötott tartaldkjogclmei
A Tdrsasógnak lekOtOtt tartaldka nincs.
EnekhelyesbItdsek alakulása
A TOrsasO,g a tOrgydvben new elt oz drtdkhelyesbftds (oh etâsd.gdvel, nyilvOntartott
drtdkhelyesbftdse nina.
3.10. I(ötelezettsdgjek
Jlosszü lejáratü kotelczettsdgek ninesenek.
Rovid Iejáratá kotelezcttsdgek
Ovid lejOratá kotelezettsdgek oz alObbiak:
87.699 e Ft
25.341 e Ft
12.793 oFt
Z730 e Ft
6.686 e Ft
40.149 e Ft

Osszesen:
Ebb&: Szdll(tók
AdOk,járuldkok
Vevdktöl kapott elölegek
Jovede!em elsz. szla.
Egydb rovdej. kOtelezettsd.g:
3.11. Mérlegen kIvuli tdtelek

A mErleg fordulOnapja utdn new tortdnt a 2015. gazdasclgi dv szempontjábol ldnyoges
esemdny. Mdrleg ala tti tdtelek, koveteldselc kOtelezettsdgek n/n csenek
4. Eredménv-kimutatáshoz

kapcsolódó kiegészftések

4.1. Elöz& évek znOdosItása
A Thrsaságnál korábbi id6szakra mOdos(tas nem volt
4.2. Ossze nem hasonlIthaté adatok
A Tdrsaság eredmdny-kimutatásd ban össze nem hasonlItható odatok nincse ne/c

Iz

4.3. Az eredmény-kimutatds tago!ása
ilj tOtelek az eredmény-kimutatdsban
A tO rqyé vi beszárno!Oban az elJIrt sOmOn tál eredmdnykirnutatOs-tetelek nem szerepelnek
TovObbtajjolt tOtelek az eredmOny-kirnutatdsban
Az credmény-kimutatOs tête/el tovóbbtago!ás(nak /ehetâségdvel a 7'61-sa.cog a
tdrgyidSszakban nem Oft
4.4. IJevOtelek
Arbe vote! tevOkenysOgenkOnt
A 7'Orsas6gndl az Orbevetelek megoszldsa az alObbiak szerint ala/cult
Osszesen:
Ebl,6/: FQrddbeldpölc fiirdSgyO,gyOszat
Os egyOb furddszol.qOltotOsok:
SzO!!odai szolpOltatOsok
Fin.gyOpy.szolg.ellOtdsok
fJjOsOgisz011Oshely, tO bar
TovObb szOmMzott szogd!tatOsok
!igyébjutalO!cok
AjOnddktOrgyalç konyvek, stb.
BOrbeaddsboj a. OzemeltetOsbölsz.bev.

361.659 e Ft
64.498 a Ft
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146.483 e Ft
90.784 a Ft
13.934 a Ft
4.993 e Ft
4.743 C Pt
454 a Ft
33.770 a Ft

EgyOb bevOtelek £279 ezer Ft.
4.5. RáfordItOsok
A költsdgeic Os rdford!tOsok megosztO sOt mutatja be az alObbi tObiOzat:
Osszeg

RáfordstOsok
Anya•gje!legU rOforditasok
SzemOlyijel!egll rdfordftasok
Ertekcsokkenesi faIths
E.qyOb rdfordItOsok
Rafordftások összesen

223.675 e Ft
130.600 a Ft
5.434 a Ft
6.490 e Ft
366.199eFtl

Megoszlás
(%-ban)
61,09
35,66
.
1,48.
1177
100,00

Uzemi tevOkenysOg eredménye 739 czar Ft.
4.6. Pénzupyi eredmOny
A TdrsasOgndl a pénzügyi mth'eletek eredménycként 9 czar Ft összegü karnat bevéte!böf
szdrmazo nyereség ke!etkezett
Szokásos vallalkozási eredmény: 748 ezer Ft.

T

4.7. RendkIvuli eredmény
A Tdrsasag tOrgyévbcn rendk[vOli eredményt 67ezer Pt értékben szdmolt el, mely a
köteiezöen c/dirt penztdrgép beszerzésekre kopott támo.gatOsbói beszerzett eszközök
iddardnyos clszOmolt értEk.
4.8. AdóJizetdsi kotelezettség
Társasági add:

-

-

Sorszam
1
2

3
4
5

Megnevezes
A Tdrsascfg adOzds eldtti eredménye
AdOolapot növeId tetelek Osszesen
Sztv szerinti écs
Bfrsdq
AdOaio pot csökkentd tdtelek összesen
Addtv, szerinti dcs.
Addalap (1+2-3)
Társasáqi add (1091
6)

Ertékadatok
(eFt-ban)
815
5.53 6
5.434
102
5.434
5.434
917
91

Jovedelem -(nyereség) minimum megdllapftdsa:
5crszdm
1
2
3
4

S

Ertekadatok
(eft-ban)
Osszes bevéte!:
367.019
Osszes bevdteit csökkentd tételek összesen
0
Osszes bevételt nove!6 tételek összesen
0
KorriqOit összes bevétei (1-2+3)
367.019
Jovedelem -(nyereség) minimum
7.340
mepállapftdsa (2%)
1 Tdrsasagi ado (10%)
734
Megnevezés

A Társasdg a megállapftott jovedeiem -(nyereseg) minimum szerinti adóalap után
fizeti meg a 2015.6vi tdrsasá.gi addt 734 ezer Ft értékben.
5. Tájékoztató adatok

-es létszdmadatok

5.1. Her

A fog!a!koztatott munkavdlialdk dtiagos statisztikai létszdma Sofa.
Bérköitség összesen 99.584 ezer Pt, ebbdl a FEB tagok dfjozdso 1.386.ezer Pt volt
Béradatok:
Személyi jell, kifizetés osszesen:
Ebbdl: Bérkoltse,q
Bérjdrulékok
E.qyéb szeméiyi jeiie.qII kijizetések

130.600 e Ft
99.584 e Ft
27.259 e Ft
3.757 e Ft
10

I

5.2 A vezetö tisztsdgviselök részére elluleg, kolcsön folyosItasa
A gazdasdgi tOrsasOgnál a vezctö tisztségviselöknek ds tagjainak nemfolyôs(tottak
elölegeket ko!csonoket.
5.3 Felügyeldbizottság
A fel4gye!6bizotts6g, megvizsgálta a tarsaság könyveit ds iratait 02 el!endrzéshez
szukséges inform dciókat, fe/en tdseket ds kimutatdsokat a togok kdrésére, a Társasdg
vezetése a rendelkezésukre bocsdtotta.
5.4 Kapott támogatdsok heznutatása
A T6rsas6g, tOrnogjatOst összesen 4.804 a Ft dz-tdlthcn vett igénybe 0 foglalkoxtatottak her
CsjOrulek támo,gatdsa cClfdbol.
5.5 Kutatás ds k(sCrletifejlesztCs tdrgyévi költsége
Kutatds, klsorletifejlesztis a targydvben nem volt
5.6 Kornyezetvédelern
A Tdrsasdg a kornyezetvédelmi kotelezettsdgeft a kornyezetre Mi-os anyag es veszClyes
liu/laddk gazcfálkodds a hatOlyos jogszabá!yok ds elötrOsok betartdsávol teijesItette,
kOrnyezet szennyezCs a tevCkenysd,g sorOn nem törtdnt Környczctvddelrni helyre011(tdsi
kOtelezettsCgek ninesenek, céltartalék kCpzés nem tOrtént.
5.7. A rnegbIzlzató és val6s osszképhez szukséges további adatok
A szOmviteli törvdny el&rdsainak alkalmozOso, a szdmviteli alapelvek érvCnyesf.tdse
elegendö a megbfzható és valos osszkCpnek a mCrle.gben, eredmény-kimutatasban t6rtEn6
bemutatOsO hog.
5.8. A mérleget osszedllItása:
Az 2015.6vi egyszerJs(tett eves beszámolót Viddmné Szekeres M. Katalin P.M. 133293
regisztrált mérle.gképes konyvelS kész(tette.
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6. Vagyon t pénzugyt jovedelmezäségi m utatók
Adatok ezer Pt-ban!
eIözö év

A rnutatók inegnevezése

tárgy év

TartOsan hefektetett eszkozök cr6 nyc
80.448/120.321=0,74 87.713/165.204=0,53
(befektetett eszkozok/osszes eszkOz)
A sajOt táke arOnya (sajOt
töke/osszesforrOs)

75.690/120.321=0,63 75.771/165.204=0,46

Forgóeszkozok cránya
([org óeszkozok/osszes eszkOz)

29.387/120.321=0,24 75.434/165.204=0,46

A töke !iatékonysdga (adôzott
eredrndny/sajat coke)

77/75.690=0,001

01/75.771=0,001

29.387/40.816=0,72

75.434/87.699=0,86

20.307/40.016=0,50

23.902/87.699=0,27

9.080/40.816=0,22

51.532/87.699=0,59

Arbevdtel ardnyos Ozieti eredmdny
(uzleti eredmény/nettO arbevete!)

651/322.620=0,002

7391361.659=0,002

7'6kearányos uzieti eredmdny (Qzieti
eredmény/sajdt coke)

651/75.690=0,008

739/75.771=0,009

Likviditási mutotó
(forgOeszkozok/kote!ezettsdgek)
ROvid tOvO Iikviditasi mutate
(fbrgOeszkozak-kOveteldsek/rovid
lejOratO kOtelezettsEgek)
II itelfedezetsdgi mutatók
(kaveteidsek/rovid lejdratO
kotelezetts4gek)

Kum;da GyagyarC$ :ct.
...-44

Kisájszál!ás, 201 6.mdjus 03.
Ugyvezeto
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