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1. A TársasdL' beiiititatása 

1.1 A/alt u/as, a gazddlkoddfó' ce/f a 

A Kumánia Gyogyfiirdó' Kfi. aiapuló okirata 2011.10. 28-an jOlt id/re. 
A Szoinoki Torvdnyszdk CégbIrósága 2011.11. 02-an bejegyezte a 16-09-013675 

cégjegyzék számon. 
A Társaság idtrehozásának céija, hogy a me gldvó' eró[források oplimáiis kihasználásával Js a 

szinlen tartáshoz szuksdgesfejlesztésevei a gazdálkodas hosszi lávonjOvedeimezó'en, a piaci 
igdnyekhez igazodóan mükodjon. 

1.2 Tevékeiiységi kör 

A Társaságfo'-ievdkenysdgi köre (TEA OR száma): 9329'08 Mn.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidó's tevdkenysdg. 

1.3 C(m 

A Társaság cdgbejegyzés szerinti székheiye: 5310 Kisájszáiiás, Rákóczi u. 8-12. 
Telephelyei: 

5310 Kisüjszáilás, Nyár u. 7, 
7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7. 

1.4 Tulajdonosok, lörzslóke 

A lársaságjegyzett tó'kéje 50 000 000 Fl, alapItó tag/a Kiszjszáliás Város Onkormányzata, 5310 
Kisijsz6l16s, Szabadság tér 1., nyilvántartási szám: 732693. 

1.5 Ugyvezetó' 

A Társaság ugyvezetôje Zámbori Peter. 

1.6 A felugyelô'bizottság 

A Kumánia Gyógyfurdó' Kft. aiapItója, a társasági szerzó'désben rendeikezett a három tagbói 
allofelugyeió'bizottság létrehozásárói, megbIzásuk 5 évre szól: 

-Moinár Imre 

-GOnczi Károly Csaba 

-Dr. Ducza Lajosné 
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A szervezel lestülelkéni, meghalározoll ugyrendi szabályok heiartásával mükodik. A 
felugyeló'bizollsag akkor halározalképes, ha a hizol/ság z2lésén lagfainak kétharmada, de legalább 
három lag fe/en van. Halározalail egyszerui szolobbséggel hozza meg. 

A felugyeló'bizollság ugyrendjél, mi71coddsének szabályzalái maga állapIt/a meg a haiályos 
tôrvények szahta kerelek közôii. Ez a jogosIlvány a bizollság Onállóságának egyik fonios 
biztosIiéka, mely azonhan csak a iársaság legfôbb szervének a jóváhagyásával érvényes, ami 
megfeielô bizlosIiékoijeleni a társasOgi koniroll számára is. 

EllenuJrzési feladatok elldtása során, a felugyeló'bizoilság áliáspontfa kialakIiásánái is a 
donlései meghozalalanal iesiüleikéni jar el, de az egyes konkrét elienó'rzési feladatok eiláiásánál 
egyes ellenó'rzesifeladalok elláiásái afeligyelo'bizottsag megoszthalfa a lagjai között. 

A feiugyeio'bizollság aiapveió' feladala a lársaság ugyvezeiésének elienó'rzése, a lársaság 
rnuiködésére vonatkozó fogszabályok betariásának elienó'rzését, a lársasági szerzô'désnek, 
alapszabálynak is a ldrsaság legfo'bb szerve határozatainak beiartása fe/eli I orkôdési. 

A feiugyeiôbizolisag áiialános ellenó'rzési joga minden olyan ügyre és fcieniésre, 
elôierjesziésre kiterfed, amelyben a döniés a iársaság legf6bb szervének kizáróiagos haiáskOrébe 
tariozik. 

A beszáinoló es az eredinény-felosztási indItvány vizsgálata meghatározó az adózás es a 
nyereség szempont/ából, a Társaság- mint üzleti vállalkozás sikerességének, valam in! az 
üzietrészek, értékének megI!eiesenel, ezéri nemcsak a felugyelo'bizottság kôteles ezek 
,negvizsgaiásara, hanem garanciális okokból a iegfôbb dôniéshozó szerv is kôielezve van arra, 
hogy a felugyeló'bizol!ság vizsgálalának az eredrnényél megismerje. A Társaság iegfo'bb szerve 
csak ennek ajelentésnek a biriokabanfogosuil dôn!eni. 

1.7 A vdlla!kozdsfolytatásának dye 

A mériegkeszItés napjáig a váiialkozás foiytaiasanak elienimondó tényezô', korulmény nem 
alit fenn, a Társaság a beiátható jOvó'ben is fenn tudja tartani miikOdéséi, folytaini ludja 
levékenységét, nem várható a milkOdés beszüntetése vagyjelentô's csokkenése. 

2. A számviteii politika alkalmazása 

2.1 Könyvvezetés módja 

A Kumánia Gyógyfurdó' Kfi. a számviteii tv. eiô'frásai szerint kettôs konyvvezetest vezet. A 
2017. gazdasági Men a válialkozás társasági adóalany, eredményét Osszkoitség elf árással vezeti 
le és egyszerIlsltett eves beszámolót készIt. 

2.2 Könyvvezetis pénzneme 

A Társaság kOnyveit magyar nyelven, forintban, a kettó's kOnyvvitei elvei is szabályai szerint 
vezeti. 



2.3 Konyvvizsgálat 

A Társaság konyvvizsgála!ra koielezell, kOnyvvizsgálat elvegzCsCre vOlasztoii konyvvizsgáló 
neve: Dr. Szabó János (a.n.: Molnár Julianna), 5300 Karcag, Kerekes Is/van u.15. Magyar 
Konyvvizsgálói Kaniarai engedCly száni. 000850. 

2.4 Beszdinoldj'orrnája es tip usa 

A Társaság a tár,gyidó'szakra a várható gazdasági adatok mialt egyszeritsItelf eves 
beszámolói kdszIi. 

Az eredmCny megállapItásának választoti módja: osszkollség eljárás. 
A Társaság a beszámoló ban a merle gel ,,A" vállozaiban állItotta Ossze. 

2.5 Uzleti dv 

fe/en beszámoló a 2017.01.01 - 2017.12.31 idô'szakot Oleli fel, a mérleg fordulónapja 
2017.12.31. 

2.6 MdrlegkdszItds idôontja 

A mCrlegkészIlés válaszloll idó'pontja 2018. március 31. Az ezen idó'pontig ismerttC will, a 
lárgyCvel vagy az elo"zô' Cveket érinló' gazdasági események, kOriJlniények hatásait a beszámoló 
tartalmazza. 

2.7 Jelentb's összegiI hibdk értelmezdse 

Jelentô's Osszegumnek minô'sul az üzleti Cvben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
sajál tike változásai abszolit értCkCnek egyuttes osszege a vizsgáll üzle/i Cvre kCszile/l besz6n2ol6 
eredeti mérlegfo'osszegének 2%-6t, vagy az 500mFt-of meghaladja. Ebben az esetben a fe/tart hibák 
hatása a tárgyCvi beszámolóban nem a tárgyévi ada/ok közöll, hanem elkülönIletten, elô'zó' évek 
módosItásaként kerül bemutatásra. 

28 Lényeges hibák drtelmezdse 

A megbIzható is valós képel lényegesen befolyásoló hibáknak minô'sülnek afeltárt hibák, ha 
Osszevont is gongyolitett hatásukra afeltárás évét megelô'zó' Qzleti év merlegCben kimutatott saját 
tô'ke legalább 20% -al változik 

2.9 Jelentó's Osszhatás drtelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltéró'en nem rendelkezik, z.y a tételenként nem 
jelentó's külônbOzeteket is JIgyelembe kell venni, ha a külOnbôzetek osszhatása által valamely 
mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 mi/ho forintot meghaladó értékben változik. A 
fogalom alkalmazása az eló'zO' i2zleti évhez képest nem változott. 



2. 10 Jelentb's hE/el drtelmezése 

A rndrleghez, eredmény kimutafáshoz kapcsolódO kiegészu/ések 

A v011alkozás szOmviteli polilikájábanjelen/ô's driéknek ,ninó'sülnek: befekielell eszkOzok 
5.000 e Fi-ot, forgo eszközOk, kOvetelések es koleleze/tségek 3.000 e Ft-of, a bevdtelek is 
koitségek, ráfordItások 5.000 e Ft-of elérO' tételei. Ezen tételek továbbtagolása a kiegészIlO' 
inellé/clet meg/eleloponijainul torténik. 

2.11 Ertdkcsökke,,ési leirds elszárnolása 

Ertékcsökkenési leirás mOdja 

Az évenként elszOmolandó ériékcsokkenés meglervezése - az egyedi eszkOz várható 
használata, ebbô'l adOdó élettartama, fizikal is erkolcsi avulOsa, az egyéb kOrülmények és a 
ervezett maradványértdk JIgyelembevételével - OltalOban az eszkoz bekerQlési (brutló) értékének 
cirányO ban történik Az értékcsOkkenési leIrOs elszámolása idó'arányosan (lineáris leIrási 
tnódszerrel) történik a használatba veldt kOvetô' negyedCv elsô' napjától. 

Kis értékii eszkOzOk értékcsäkkenési lefrása 

A 100 ezer formt alatti egyedi bekerülési ériékkel bIró vagyoni ér!ékIi jogok, szellemi 
termékek, IOrgyi eszközök bekerülési Crtéke a hasznOlatbavCielkor ériékcsokkenési leIráskdnt egy 
osszegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az Crtékcsökkenési leIrást tervezni nem kell. 

Nern jeleii/ô's niaradványérték 

A maradványérték nulla osszeggel veheió' figyelembe az ériékcsokkenési leIrás tervezése 
során, ha az eszkOz hasznos élettartama végCn várhatóan realizálhatO Crtéke valószInüsIthetóen 
nem halad/a meg a 100 eFt-ot. 

Terven fe/u/i értékcsökkenés elszdmoldsa 

Terven feluli értékcsOkkenési lefrás elszámolása szempontjábOl a kOnyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentó'sen a piaci értCket, ha az egyes télelek esetében a külônbOzei meghaladja a 
I OOeFt-ot. 

ErtékcsOkkenési lefrás változásdnak hatdsa 

Az értékcsOkkenCsi leIrás módjában a jogszabalyi változOsokon til további változások az 
elO'zó' üzleti évhez képest nem tOrténtek 

2.12 Ertékhelyesbitések alkalmazása 

A Társaság az értékhelyesbItés lehetó'ségével nem kIván élni, Igy a mérlegben sem 
értékhelyesbItés, scm értékelési tartalék nem szerepel. 
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2.13 Ki nem emelt tételek értékelése 

Az eló'zôekben ki nem em ell mérleglélelek az álialános szabályok szerini kerüliek érlékel6sre, 
az ériékelésben ajogszabályi vállozásokon til módosItás nem iôrlénl. 

2.14 Szárnviteli po/itika más változásainak Izatdsa 

A számviieli polilika más, meghatározo elemeiben ajogszabályi váliozásokon Itljelenió's 
módosItás nem tOrlént. 

2.15 Leltdrozdsi szabdlyok 

Az eszkOzok ésforrások lellározása az álialános szabályok szerinl lörIénik 

2.16 Pénzkezelési szabdlyok 

A pénzkezelés a számviieli poliiiká ban eló'fri szabályok szerint lörténik. 

2.17 Eltérés a törvény eló'Irdsaitól 

A beszámoló OsszeállItása a számvileli torvény elô'Irásainak megfeleló'en tOrléni, a torvény 
eló'Irásaitól való eltérésre okot ado korülmény nem merulifel. 

3. Mér1eirhez kapcsolódó kiegészitések 

3.1 A mdrleg tagolása 

Uj tételek a rnérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az eló'frt sémán tál ij mérlegtetelek nem szerepelnek 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A merleg tételeinek továbbtagolása a tárgyidó'szakban. 

A. Befektetett eszközök -böI 
	

e Ft 

II.Tárgyi eszközök: 

- Ingatlanok és a kapcsolód6 vagyoni érték(i jogok 53 430 

- Müszaki berendezések, gépek, jrmüvek 4 671 

- Egyéb berendezések, felszerelések, jrm(ivek 5 605 

- Konferenciaterem beruhzás 353 
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B. Forgóeszközök -böI 
	

c Ft 

I.Készletek: 

- Konyvek, folyóiratok 78 

- Ajándéktárgyak, szuvenIrek 137 

II.Követelések: 

- Követelések áruszállItásbOl és szolgáltatásbOl (veväk) 17 011 

- Adott elälegek 439 

- Egyéb kävetelések 5 564 

- Thrsasgi ado 18 

V. Pénzeszközök: 
- Pénztár 3 211 

- Bankbetét 54401 

- Bankkártyás fizetések 1 677 

C. AktIv idöbeli elhatárolások -bOI 
	

e Ft 

- Bevételek aktIv id6beIi elhatárolása 	 3 277 

- Költségek aktIv idôbeli eIhatroIása 	 391 

F. Kötelezettségek -böI 
	

e Ft 

III.Rövid Iejáratü kotelezettségek: 
- Vevôktöl kapott etöIeg 	 6 153 

- Kötelezettségek áruszállItásbOl és szolgáltatásból (szállItók) 	 21 232 

- Adók, járulékok 	 18 736 

- Egyéb rävid Iejáratü katelezettségek 	 10 221 

G. PasszIv idöbeli elhatárolások -ból 
	

e Ft 

- Bevételek passzIv idöbeli elhatárolása 	 49 98C 

- Koltségek passzIv idôbeli elhatárolása 	 9 911 

3.2 Kezelésbe veil eszközök a mérlegben 

A rnérlegben kezelésbe veil, a kincsiári vagyon részét képezo" eszkOz nem szerepel. 

3.3 Befrktetett eszközök 

Immateriális javak beszerzése az üzleti évben 67 ezer Ft értékben tôrtént. Tárgyi eszkozOk 
beszerzésére is beruházások megvalósItására fordItott osszeg: 6 198 ezer Ft. A mérlegforduló 
liapon nyilvántartott befejezetlen beruházás értéke: 353 ezer Ft. Terven feluli értékcsOkkenés, 
illetve értékhelyesbItés nem left elszámolva. A Társaság befektetett pénzugyi eszkozzel nem 
rendelkezik. 

A Társaság 64 143 ezer Ft értékui befektetett eszkozzel rendelkezik. 
A befektetett eszkozôk, készletek is kOvetelések kôzOtt átminô'sItés nem volt. 

3.4 Forgóeszkozok 

A Társaság 215 ezer Ft értékü készlettel rendelkezik, kovetelései 23 032 ezer Ft. A Társaság 
értékpapfrokkal nem rendelkezik, pénzeszkozei Osszesen 63 289 ezer Ft. 

A Társaság 85 536 ezer Ft ertekiiforgóeszkozzel rendelkezik 
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3.5 Aktiv idô'beli ellzatárolások 

A/dIv idó'beli elhatárolások elszámolására összesen 3 671 ezer Ft osszegben kerüli sor, 
rnelybó'l 3 277 ezer Ft bevételt, 394 ezer Ft koltsdget érinl. 

3.6 Saját lUke 

Saját üzletrdszek 

A Társaságnak visszavásároli saját zzletrésze nines. 

A sajdl tô'ke vdllozása 

A Társaság saját tó'kéje 33 817 ezer Ft-ra csökkent, melynek oka a tárgyévi 44 656 ezer Ft 
veszteség kialakulása. 

Lekötöll tartalék jogcImei 

A Társaságnak lekotOit tarialéka nines. 

Erték/ielyesbllések alakuidsa 

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbités lehetó'ségével, nyilvántartott 
értékhelyesbItése nines. 

3.7 Céltartalékok 

A Társaságnak céltartaléka nines. 

3.8 Kotelezettségek 

A Társaságnak hátrasorolt is hosszi lejáratt kOtelezettsége nines. Rövid lejárati 
kotelezettsegei összesen 59 642 ezer Ft, mely 6 453 ezer Ft vevô'ktôi kapott eló'legbo'l, 24 232 ezer 
Ft szállItói tartozásból, 18 736 ezer Ft adók, járulékokfizetési kotelezettsegébó'l is 10 221 ezer Ft 
egyéb rOvid lejáratá kotelezettségbó'l all. 

3.9 Passzi'v idó'beli el/i atá roldsok 

PasszIv idó'beli elhatárolások elszámolására Osszesen 59 891 ezer Ft osszegben került 
sor, melybó'l 49 980 ezer Ft bevételt, 9 911 ezer Ft kOltseget érint. 

3.10 Mérlegen kIviili tételek 

A mérlegfordulónapja után nem tôrtént a 2017. gazdasági év szempontjából lényeges 
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kotelezettsegek nincsenek. 



4. Eredmény-kimutaiáshoz kapcsolódó kieAdsz,'fések 

4.1 EIôzui dvek rnódosi'tása 

A Társaságnál korábbi idô'szakra niódosItás nem volt. 

4.2 Ossze neni hasonlItlulló adatok 

A Társaság eredmény-kiniutatásában ôssze nem hasonlItható ada/ok nincsenek. 

4.3 Az eredmdny-kinzutatds tagoldsa 

L'1J tételek az eredrnény-kimutatdsban 

A Iárgyévi beszámolóban az eló'Iri sémán Ia! eredménykirnutatás-tételek nem szerepelnek. 

Bevételek 

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

2016.12.31 	2017.12.31 
Osszesen: 379348 eFt 351 533 eFt 
Ebbó'l: 
Fürdô'belépó'k, 
furdo'gyogyaszal és egyébfurdô' 
szolgáltatások: 62 511 eFI 64 864 eFt 
Szállodai szolgállatások 170 297 eFt 155 643 eFi 
Fin. gyógy.szolg.ellátások 89 205 eFt 81 655 eFi 
Iflasági szálláshely, labor 20 610 eFt 16 787 eEl 
Tovább szánilázott szolgállatások 11 038 eFt 6 570 eFi 
Egyébjutalékok 4 859 eFt 4588 eFt 
Hulladék értékesItés 15 eFt 78 eEl 
Ajándék tárgyak, kOnyvek, sib. 536 eFt 419 eFi 
Bérbeadásból, e. üzemeltetésbó'l sz. bev. 20 277 eFtl 20 929 eFt 

Aktivált saját teljesItmények értéke 352 ezer Ft. 

Egyéb bevételek összesen 39 443 ezer Ft. 



RafordItások 

A koltségek, és r4fordIl6sok megoszlását mutaja be az alábbi iáblázat: 

201612.31 	 2017.12.31 

Rdfordltdsok Osszeg (eFt) Megoszlds 
(%-b n) 

Osszeg (eFt) Megoszlds  
 (%-ban) 

Anyag/ellegui ráfordItások 217978 55,73 208 901 47,99 
SzemélyijelleguI ráfordItások 159 631 40,81 189 803 43,60 
ErtékcsOkkenési leIrás 64851 1, 661 3 955 0,91 
Egyéb ráfordItások 7 02d 1,80 32 666 7,50 
Ráfordltdsok összesen 3911221 100,00 435 325 100,00 

Uzemi (üzleti) tevdkenység eredménye -43 997 ezer Ft 

Pénzügyi milveletek eredménye 45 ezer Ft. 

4.4 AdóJIzetési kotelezettség 

Társasági ado: 

Sor- 
sza,n 

, 
Megnevezes 

Ertékadatok 
 (eFt-ban) 

1 A TársasOg adózás eló'tti eredménye - 43952  
2 Adóalapot ,niveló' tételek összesen 3 955 
3 Adóalapot csokkenló' lételek Osszesen 3 969 
4 Adóalap (1+2-3) - 439661 

.íö ;'e(Ie/e;n —(nyereség) in/n iiiz:iiii iiiegállapItása: 

Sor- 
szam 

Megnevezs e 
Ertékadatok 

 (eFt-ban) 
1 Osszes bevétel: 391 044 
2 Osszes bevételt csOkkentó' tételek Osszesen 0 
3 Osszes bevételt nOveló' tételek összesen 0 
4 Korrigált összes bevétel (1-2+3) 391 044 

5 
.JOvedelem —(nyereség) minimum 
megállapItása (2%)  

7 821 

6 Tdrsasági adO '9%) 704 

A Társaság a megállapItottjovedelem —('nyereség) minimum szerinti adóalap titan fizefi 
meg a 201 7.évi társasági adót 704 ezer Ft értékben. 



5. Tájékozta/ó ada/ok 

5.1 Bér-és létszdmadalok 

A tárgydvben afoglalkozialoll rnunkavállalók a/lagos staiisztikai létszáma 65fo', az eló'zó' 
évben 57f6 volt. A foglalkoziatolt lé/száni novekedds, valamint a her ésjárulék novekedés in fail 
novekedett a szemelyi jellegui ráfordi/ások osszege. 

Bérkoltség Osszesen 149 125 ezer Fl, ebbô'l a FEB tagok d(/azása 1 646 ezer Ft volt. 

Béradatok: 
201612.31 	201 7.12.31 

Szeniélyi jell. ráfordItások összesen: 159 631 eFt 189 803 eFt 
Ebbó'l: BérkOliség 120 410 eFI 149 125 eFt 

Bér/árulékok 32 473 eFI 35 428 eEl 
Egyéb szernélyijellegii kifIz. 6 748 eFt 5 250 eFt 

5.2 A vezeth' tisztségviselb'k részére elb7eg, kolcsonfolyósItdsa 

A gazdasági iársaságnál a vezetó' tisztségviselô'knek es lag/ainak nern folyósiiotiak elô'legeket, 
kOlcsOnokei. 

5.3 FelügyeTh'bizottsdg 

A felugyeló'bizotlság, me gvizsgálta a társaság konyveit és iralail, az ellenó'rzéshez szukséges 
információkat, jelentésekel is kiniulalásokal a lagok kérésére, a Társaság vezetése a 
rendelkezésükre bocsálotla. 

5.4 Kapott tdrnogatások bemutatása 

A Társaság lámogatást Osszesen 10 239 ezer Ft érlékben veIl igénybe afoglalkoziatoitak bér 
ésjárulék támogaiása céljából. 

5.5 Kutatds is kIsérletifejlesztés tárgyivi koltsége 

Kutatás, kIsérletifejlesztés a tárgyévben nem volt. 

5.6 Kornyezetvédelem 

A Társaság a kOrnyezetvédelmi kotelezettségeit, a kOrnyezetre káros anyag is veszélyes 
hulladék gazdálkodás a hatalyosjogszabályok is eló'Irások betartásával teijesItette, kOrnyezet 
szennyezés a tevékenység során nem tOrtént. KOrnyezeiédelmi helyreállItási kOtelezettségek 
nincsenek, céltartalék képzés nem tôrtént. 



5.7A megbIzható is valós osszképlzez sziilcséges tovdbbi adatok 

A számviteli tOrvény eló'Irásainak alkalniazása, a szániviteli alapelvek érvdnyesIiése elegendô' 
a rnegbIzhaló is valós osszképnek a rndrlegben, eredmény-kirnulaláshan loriénô bemuiaiásához. 

5.8 A mérleg összeállftása 

Az 2017. evi egyszerIsI1e1l eves beszOmolOt Monoki Károly (reg. szárn: 137844) regiszlráll 
mCrlegképes könyveló' készItelle. 

6. VaRyoni, pénzügyi, jövedelrnezô'séRi mu/a/ok 
Adatok ezer Fl-ban! 

A mutatOk megnevezése cIô'zô' ci' /drgy év 

Tartósan befekietell eszkOzok aránya 
(Z efekieleti eszkozok/osszes eszkoz) 

0,42  

A sajál like arOnya (sajOl tô'ke/Osszes 
forras) 

064 02" 

Forgóeszkozok aránya 
(forgoeszkozoklosszes eszkoz) 

0,56 

A 15/ce halCkonysOga (adózott 
eredmény/sajáttó'ke) 

-I,.) 

Likvidilási mutató 
(forgo eszkOzok/koielezettsegek) 

 

ROvid t6vii likviditási mutató 
(forgoeszkozok-kOvetelések/rovidlejáraith 032 1.05 

kotelezettségek)  
Hitelfedezelségi mutaiók 
(kOvetelések/rövid lejárati 0,49 0,3 

kolelezettségek)  

Arbevétel arányos uzleti eredmény (üzleii 
eredmény/nettó árbevétel) 

0 -0. 

To'kearOnyos üzleti eredmény (Qzleti 
., 	,, eredmeny/sajat toke) 

004 -I 
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