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1. A Társaság bemutatása 

1.lAlakulás, a gazdálkodó fô célja 

A Kumánia Gyogyfurdô Kft. alapItó okirata 2011.10.28-an jött létre. 
A Szolnoki Torvényszék Cégbirósága 2011.11.02-an bejegyezte a 16-09-013675 
cégjegyzék számon. 
A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévô erôforrások optimális 
kihasználásával és a szinten tartáshoz szukséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszü 
távon jovedelmezôen, a piaci igenyekhez igazodóan miködjön. 

12 Tevékenységi kör 

A Társaság f6-tevekenysegi köre (TEAUR száma): 9329'08 M.n.s. egyeb 
szórakoztatás, szabadidôs tevékenység. 

1.3CIm 

A Társaság cegbejegyzes szerinti székhelye: 5310 Kisüjszállás, Rákóczi u. 12, 
telephelyei: 

5310 Kisüjszállás, Rákóczi u. 10. 
5310 Kisüjszállás, Arany János u. 10. 
5310 Kisi'ijszállás, Illésy u. S. 
5310 Kisüjszállás, Rákóczi u. 8. 
5310 Kisñjszállás, Nyár u..7, 

fioktelepe: 7394 Magyarhertelend, Tábor u.7. 

1.4Tulajdonosok, törzstôke 

A társaság jegyzett tôkéje 50 000 000 Ft, alapItó tagja Kisüjszállás Város 
Onkormányzata, 5310 Kis6jszáI1ás, Szabadság tér 1., nyilvántartási szám: 732693. 

1.5 Ugyvezetô 

A Társaság vezetô tisztségviselôje Kui János (a.n.: Sávay Margit) mint ügyvezet6 
2012.10.01-t6l, megbfzása 5 évre szól. 

1.6 A felugyelôbizottság 

A Rumania Gyógyfurdô Kft. alapItója, a társasági szerzôdésben rendelkezett a három 
tagbol áIló felugyelôbizottság létrehozasaról, megbIzasuk 5 évre szól: 

-Tatár Zoltán (a.n.: Laczka Maria) 
-Gönczi Károly (a.n. :Kiss Piroska Erzsébet) 
-Bartus Mihályné (a.n.: Somogyi Katalin Róza) 

A felugyelôbizottsag tagságában 2015. április 28. napjától változas következett be, 
Bartus Mihályné helyett Dr. Ducza Lajosné (a.n.: Végh Eszter) lett megbIzva. 
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A szervezet testületként, meghatározott ugyrendi szabályok betartásával müködik. 
A felugyelôbizottsag akkor határozatképes, ha a bizottság Ulésén tagjainak 
kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerfl szótobbseggel 
hozza meg. 

A felugyelôbizottság ugyrendjet, müködésének szabályzatát maga állapItja meg a 
hatályos törvények szabta keretek között. Ez a jogosItvány a bizottság 
onállóságának egyik fontos biztosItéka, mely azonban csak a társaság Iegfôbb 
szervének a jóváhagyásával érvényes, ami megfelelo biztosItékot jelent a társasági 
kontroll számára is. 

Ellenôrzési feladatok ellátása során, a felUgyelôbizottsag álláspontja 
kialakItásánál és a döntései meghozatalánál testületként jar el, de az egyes konkrét 
ellenôrzési feladatok ellátásánál egyes ellenOrzési feladatok ellátását a 
felugyelôbizottsag megoszthatja a tagjai között. 

A felugyelôbizottság alapvetô feladata a társaság ugyvezetésének ellenôrzése, a 
társaság müködésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenórzése, a társasági 
szerzôdésnek, alapszabálynak és a társaság legfôbb szerve határozatainak betartása 
feletti ôrködés. 

A felügyelôbizottság általános ellenôrzési joga minden olyan ügyre és jelentésre, 
elôterjesztésre kiterjed, amelyben a döntés a társaság legf6bb szervének kizárolagos 
hatáskörébe tartozik. 

A beszámoló és az eredmény-felosztási indItvány vizsgálata meghatározó az 
adózás és a nyereség szempontjából, a Társaság- mint üzleti vállalkozás 
sikerességének, valamint az üzletrészek értékének megItelesenel, ezért nemcsak a 
felugyelôbizottsag köteles ezek megvizsgálására, hanem garanciális okokból a 
legfôbb döntéshozó szerv is kötelezve van arra, hogy a felUgyelôbizottsag 
vizsgálatának eredményét megismerje. A Társaság legfôbb szerve csak ennek a 
jelentésnek a birtokában jogosult dönteni. 

1.7 A vállalkozás folytatásának elve 

A mérlegkészItés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényezô, 
korUlmény nem alit fern, a Társaság a belátható jövôben is fern tudja tartani 
m(iködését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a miiködés beszüntetése 
vagy jelehtôs csökkenése. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1 Könyvvezetés módja 

A Kumánia GyógyfUrdô Kft. a számviteli tv. elófrásai szerint konyveit kettôs 
konyvvitel rendszerében vezeti. A 2014. gazdasági Men a vállalkozás társasági 
adóalany, eredményét osszköltség eljárással vezeti le, és egyszer(isItett eves 
beszámolót készIt. 
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2.2 Könyvvezetés pénzneme 

A Társaság konyveit magyar nyelven, forintban, a kettôs konyvvitel elvei és szabályai 
szerint vezeti. 

2.3 Könyvvizsgálat 

A Társaság konyvvizsgálatra kötelezett, konyvvizsgalat elvégzésere választott 
könyvvizsgáló neve: Dr. Szabó János (a.n.: Molnár Julianna), 5300 Karcag, Kerekes 
István u.15. Magyar Könyvvizsgálói Kamaral engedély szám: 000850. 

2.4 Beszámoló formája és tIpusa 

A Társaság a tárgyidôszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerüsftett eves 
beszámolót készIt. 
Az eredmény megállapftásának választott módja: osszkoltség eljárás. 
A Társaság a beszámolóban a mérleget ,,A", az eredmény-kimutatást ,,A" változatban 
állItotta össze. 

2.5 Uzleti év 

Jelen beszámoló a 2014.01.01 - 2014.12.31 idôszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2014.12.31. 

2.6 MérlegkészItés idôpontja 

A mérlegkészftés választott idôpontja 2015. március 31. Az ezen idôpontig ismertté 
vált, a tárgyévet vagy az elôzô éveket érintô gazdasagi események, körülmények 
hatásait a beszámoló tartalmazza. 

2.7 Jelentôs összegü hibák értelmezése 

Jelentôs osszegiinek minôsül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák 
hatása, ha a saját tôke változásai abszolüt értékének együttes összege a vizsgált 
üzleti évre készItett beszámoló eredeti mérlegfôosszegenek 2%-at, vagy az 500mFt-
ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem 
a tárgyévi adatok között, hanem elkülönItetten, elôzô évek módosItásaként kerül 
bemutatásra 

2.8 Lényeges hibák értelmezése 

A megbIzhato és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minôsülnek a feltárt 
hibák, ha összevont és gongyolItett hatásukra a feltárás évét megelôzó üzleti ev 
merlegeben kimutatott saját tôke legalabb 20% -al változik. 
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2.9 Ismételt közzététel alkalmazása 

A megbIzható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentôs Osszegii hibák feltárása 
esetén a feltárás évét megelôzó üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosItott 
adatok bemutatásával, a módosItások kiemelésével a tárgyévi beszámoló 
közzétételét megel6z6en ismételten közzé kell tenni. 
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló 
kiegészItô mellékietében kell bemutatni. 

2.10 Jelentôs összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérôen nem rendelkezik, ügy a 
tételenként nem jelentôs különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek 
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió 
forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az elôzô üzleti évhez 
képest nem változott. 

2.11 Ertékcsökkenési IeIrás elszámolása 

Ertékcsökkenési leIrás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 
használata, ebbôl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyeb 
körülmények es a tervezett maradványérték figyelembevetelevel - általában az 
eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leIrás 
elszámolása idôarányosan (lineáris leIrási módszerrel) történik a használatba vételt 
követô negyedév elsô napjától. 

Kis értékü eszközök értékcsökkenési leIrása 

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bIró vagyoni értéki jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leIrásként egy osszegben elszámolásra kerUl. Ebben az esetben az értékcsökkenési 
lefrást tervezni nem kell. 

Nem jelentós maradványérték 

A maradványérték nulla osszeggel vehetô figyelembe az értékcsökkenési leIrás 
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várható realizálható értéke 
valószIniisIthetôen nem haladja meg a 100 eFt-ot. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leIrás elszámolása szempontjából a konyv szerinti 
érték akkor haladja meg jelentôsen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a 
különbözet meghaladja a lOOeFt-ot. 
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Ertékcsökkenési leIrás változásának hatása 

Az értékcsökkenési leirás módjában a jogszabalyi változásokon t1 további 
változások az e16z6 üzleti évhez képest nem történtek. 

2.12 ErtékhelyesbItések alkalmazása 

A Társaság az értékhelyesbItés lehetôségével nem kIván élni, Igy a merlegben sem 
értékhelyesbftés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése 

Az elôzôekben ki nem emelt merlegtetelek az általános szabályok szerint kerültek 
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon tiil módosftás nem történt. 

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása 
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabalyi változásokon tül 
jelentôs módosItás nem történt. 

2.15 Leltározási szabályok 

Az eszkOzök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. 

2.16 Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politikában elôIrt szabályok szerint történik. 

2.17 Eltérés a törvény elóIrásaitól 

A beszámoló összeállItása a számviteli törvény elôIrásainak megfelelôen történt, a 
törvény elôIrásaitól való eltérésre okot ado körülmény nem merült fel. 

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészItések 

3.1. A mérleg tagolása 

Uj tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az eIôIrt sémán t1 üj mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetôségével a Társaság a tárgyidôszakban nem 
élt. 

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képezô eszköz nem szerepel. 
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3.3. Befektetett eszközök 

Immateriális javak beszerzése az üzleti évben 52 ezer Ft értékben történt. 
Tárgyi eszközök beszerzésére és beruházások megvalósItására fordItott összeg: 
5.560 ezer Ft, a merlegfordulO napon nyilvántartott befejezetlen beruházás értéke: 
1.871 ezer Ft. 
Terven felüli értékcsökkenés, illetve értékhelyesbItés nem lett elszámolva. 
A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 
A Társaság 88.448 ezer Ft értékiiI befektetett eszközzel rendelkezik. 
A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminôsItés nem volt. 

Forgóeszkozok értéke összesen: 29.387ezer Ft. 

3.4. Készletek 

A társaság 305 ezer Ft értékfi készlettel rendelkezik. 

3.5. Követelések alakulása 

A TársasALY követelései az alábbiak: 
Osszesen 9.080 eFt 
EbbôI: vevôk 8.361 eFt 
munkavállalókkal szembeni követelések 20 eFt 
OEP szembeni követelések 699 eFt 

3.6. Pénzeszközök 

Osszesen 20.002 eFt 
Ebbôl: Bankszámlák 16.867 eFt 

Pénztárak 1.649 eFt 
Elektronikus pénzeszkozok 1.487 eFt 

3.7. Idôbeli elhatárolások 

AktIv idôbeli elhatárolások elszámolására összesen 2.486 ezer Ft osszegben került 
sor, mint a gazdasági tárgyévet követô éveket érintô koltsegek melyek pénzügyi 
teijesItése 2014-ben merültek fel: 440 ezer Ft és 2.046 ezer Ft értékben 2015. 
gazdasági Men realizálódott 2014. évre vonatkozó árbevétel. 

Passzfv idôbeli elhatárolások elszámolása összesen 3.815 ezer Ft értékben történt, 
mely összeg a 2014. Men befolyt merlegfordulo napját kOvetô idôszak árbevétele 
2.460 ezer Ft és a gazdasági évet terhelô fordulónap után felmerült koltségek és 
ráfordftások összegét: 1.205 ezer Ft értékben tükrözik. 

3.8. Saját tôke 

Saját Uzletrészek 

A Társasagnak visszavásárolt saját Uzletrésze nincs. 



A saját tôke változása 

A Társaság saját tôkéje a tárgyidôszakban 25.829 ezer Ft-tal változott, melynek 
összetevôi a következôk: 
- a Társaság alapItója törzstôke emelését jegyezte be a CégbIrosag 24.800 ezer Ft 
értékben 
- a 953 e Ft Jegyzett,de be nem fizetett tôke rendezésébôl 
- a 2014.6v nyereséges gazdálkodása során elért mérleg szerinti eredmény 77.ezer 
Ft-al növelte az Eredménytartalékot. 

Lekötött tartalék jogcImei 

A Társaságnak lelcötött tartaléka nincs. 

ErtékhelyesbItések alakulása 

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbItés lehetôségével, nyilvántartott 
értékhelyesbItése nincs. 

3.9. Kötelezettségek 

Hosszü lejáratii kötelezettségek nincsenek. 

Rövid lejáratü kötelezettségek 

Rövid lejáratü kotelezettsegek az alábbiak: 

Osszesen: 40.816 eFt 
Ebbôl: Szállftók 22.005 eFt 

Adók, járulékok 11.734 eFt 
Vevôktól kapott elôlegek 1.50 1 eFt 

Jovedelem elszámolási számla 5.493 eFt 
Egyéb rOvid Iejáratü kotelezettseg 82 eFt 

3.10. Mérlegen kIvUli tételek 

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2014. gazdasági év szempontjából 
lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kotelezettsegek nincsenek. 

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészItések 

4.1. EIôzô évek módosItása 

A Társaságnál korábbi idôszakra módosItás nem volt. 
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4.2. Ossze nem hasonlItható adatok 

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlItható adatok nincsenek. 

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása 

Uj tételek az eredmény-kimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az elôIrt sémán tül eredménykimutatás-tételek nem 
szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban 

Az eredmény-kimutatás tételei tovabbtagolásánalc lehetôségével a Társaság a 
tárgyidószakban nem élt. 

4.4. Bevételek 

Arbevétel tevekenysegenként 

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

Osszesen: 322.620 eFt 
Ebbôl: Furdôbelépôk, furdôgyógyászat és egyéb fürdô 
szolgáltatások:  

60.802 eFt 

Szállodai szolgáltatások 101.093 eFt 
Gyógyászati szolgáltatások ellátások 84.073 eFt 
Ifjüsági szálláshely, tábor 9.441 eFt 
Tovább számlázott szolgaltatasok 5.374 eFt 
Egyéb jutalékok 2.818 eFt 
Ajándéktárgyak, könyvek, stb. 419 eFt 
Bérbeadásból, egyéb üzemeltetésbôl származó bevételek 58.600 eFt 

4.5. RáfordItások 

A koltségek, és ráfordItások megosztását mutatja be az alábbi táblázat: 

RáfordItások Osszeg (eFt) Megoszlás 
(%-ban) 

Anyagjellegiii ráfordftások 201.050 62,10 
Személyi jelIegiI ráfordftások 113.704 3S,12 
Ertékcsökkenési leIrás 3.196 0,99 
Egyéb ráfordItások 5.802 1,79 
RáfordItások összesen 323.752 100,00 

Uzemi tevékenység eredménye 651 ezer Ft. 
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4.6. PénzUgyi eredmény 

A Társaságnál a pénzügyi mIiveletek eredményeként 25 ezer Ft összegü 
kamatbevételbôl származó nyereség keletkezett. 

Szokásos vállalkozási eredmény: 676 ezer Ft. 

4.7. RendkIvuli eredmény 

A Társaság tárgyévben rendkfvüli eredményt 50 ezer Ft értékben számolt el, mely a 
kötelezôen elôIrt pénztárgép beszerzésekre kapott támogatásból beszerzett 
eszközök idóarányos elszámolt értéke. 

4.8. Adófizetési kötelezettség 

Társasáii ado: 
Sor- 
szam Megnevezes Ertékadatok 

 (eFt-ban) 
1 A Társaság adózás elôtti eredménye 726 
2 Adóalapot növelô tételek összesen 3.2 46 

Számviteli törvény szerinti écs. 3.196 
BIrság 50 

3 Adóalapot csökkentô tételek összesen 3.520 
Elôzô évek elhatárolt vesztesége 324 
Ado tv. szerinti écs. 3.196 

4 Adóalap (1+2-3) 452 
5 Társasági ado (10%) 45 

Jovedelem - (nyereség) minimum megállapItása: 

Sor- 
szam Megnevezes Ertékadatok 

 (eFt-ban) 
1 Osszes bevétel 324.478 
2 Osszes bevételt csökkentô tételek összesen 0 
3 Osszes bevételt növelô tételek összesen 0 
4 Korrigált összes bevétel (1-2+3) 324.478 

Jovedelem -(nyereseg) minimum 
megállapItása (2%)  

6.490 

5 1 Társasági ado (10%) 649 

A Társaság a megállapItott jövedelem -(nyereseg) minimum szerinti adOalap 
után fizeti meg a 2014.6vi társasági adót 649 ezer Ft értékben. 

10 

qq 



S. Tájékoztató adatok 

5.1. Mr- és létszámadatok 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 49 M. 
Bérkoltség összesen 89.145 ezer Ft, ebbôl a FEB tagok dIjazása 1.713.ezer Ft volt. 
Béradatok: 

Személyi jell. kifizetés összesen: 113.704 eFt 
EbbôI: 	Bérkoltség 89.145 eFt 

Bérjárulékok 23.007 eFt 
Egyeb személyi jellegü kifizetések 1.552 eFt 

5.2 A vezetô tisztségviselôk részére elóleg, kölcsön folyósItása 

A gazdasági társaságnál a vezetô tisztségviselôknek és tagjainak nem folyósItottak 
elôlegeket, kölcsönöket. 

5.3 Felugyelôbizottság 

A felugyelôbizottság megvizsgalta a társaság konyveit és iratait, az ellenôrzéshez 
szukséges információkat, jelentéseket és kimutatásokat a tagok kérésére a Társasag 
vezetése a rendelkezésükre bocsátotta. 

5.4 Kapott támogatások bemutatása 

A Társaság, támogatást összesen 200 eFt értékben vett igenybe a kötelezôen elôIrt 
on-line pénztárgépek beszerzése céljából. 

5.5 Kutatás és kIsérleti fejlesztés tárgyévi költsége 

Kutatás, kIsérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

5.6 Környezetvédelem 

A Társaság a környezetvédelmi kotelezettsegeit, a környezetre káros anyag es 
veszélyes hulladék gazdálkodás a hatályos jogszabalyok és elôfrások betartásával 
teljesItette, környezet szennyezés a tevékenység során nem történt. 
Környezetvédelmi helyreállftási kotelezettsegek nincsenek, céltartalék képzés nem 
történt. 

5.7. A megbIzható és valós osszképhez szukséges további adatok 

A számviteli törvény elôIrásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesitése 
elegendô a megbIzhato és valós osszképnek a merlegben, eredmény-kimutatásban 
történô bemutatásához. 
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5.8. A mérleget összeállItása: 

Az 2014.6vi egyszerIisItett eves beszámolOt Vidámné Szekeres M. Katalin P.M. 
133293 regisztrált merlegkepes konyvelô készItette. 

6.Vagyoni, pénzUgyi, jovedelmezôségi mutatók 
Adatok ezer Ft-ban! 

A mutatók megnevezése elôzô év tárgy év 

TartOsan befektetett eszkOzök 
aránya 
(befektetett eszközök/összes 

60.534/82.530=0,73 88.448/120.321=0,74 

eszköz)  

A saját tôke aránya (saját 49.861/82.530=0,60 75.690/120.321=0,63 
tóke/összes forrás) 

Forgóeszközök aránya 
(forgoeszkozok/osszes eszköz) 

20.051/82.530=0,24 29.387/120.321=0,24 

A tôke hatékonysága (adózott 29/49.861=0,001 77/75.690=0,001 
eredmény/saját tôke) 

Likviditási mutató 
(forgóeszkozok/kotelezettségek) 

20.051/29.248=0,69 29.387/40.816=0,72 

Rövid távó likviditási mutató 
(forgoeszkozok-kovetelések/rovid 13.825/29.2480,47 20.307/40.816=0,50 
lejáratii kotelezettsegek)  
Hitelfedezetségi mutatók 
(követelések/rövid lejáratü 6.226/29.248=0,21 9.080/40.816=0,22 
kötel ezettsegek)  

Arbevétel arányos üzleti eredmény 
(üzleti eredmény/nettó árbevétel) 

506/293.798=0,001 651/322.620=0,001 

Tökearányos Uzleti eredmény 506/49.861=0,01 651/75.690=0,01 
(üzleti eredmény/saját tôke) 

Kisüjszállás, 2015. május 19. 

Kumánia Gyógyfflrdö Kft. 
5310 Kisijsz5lISs, Rákóczj u. 12. 
Adszám: 23580259-2-15 
Cg.: 16-09-013675 
Bankszarnlas/arn10402867 -,5265558583 1006 
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Ugyvezetô igazgató 
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