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1. A TársasáR bemutatása 

1.1 /11(11% (II(i,S, (I gazdálkodófó' cé/ja 

A Kumánia Gyógyfurdó' KfL alapIió okirala 2011. 10.28-ánjôi! létre. 
A Szolnoki Torvényszék CégbIrósága 2011.11. 02-an bejegyezte a 16-09-013675 

cégjegyzék szárnon. 
A Társaság léirehozásának ce//a, hogy a meglévô' eróforrások opiimális kihasználásávai és a 

szinten tartáshoz szuksegesfejiesztCsével a gazdálkodás hosszá távon jovedelrnezO'en, a piaci 
igényekhez igazodóan milkOdjOn. 

1.2 Tevékenységi kOr 

A Tarsaságfó'-ievékenységi köre (TEA OR számq): 9329'08 M. ii. .s'. egyéb szórakoziai'ás, 
szabadidó's tevékenysCg. 

1.3 Cliii 

A Társaság cégbejegyzés szerin(i székhelye: 5310 Kisi/száiiás, Rákóczi u. 8-12. 
Telephelye: 5310 Kisz'ifszáliás, Nyár u. 7. 
Fióktelepe: 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7. 

1.4 Tidajdonosok, tOrzstó'ke 

A társaságjegyzett lô'kéje 50 000 000 Fl, alapItó (agfa Kisijszállás Város Onkorrnányzaia, 5310 
Kis4/szá116s, Szabadság tér 1., nyilvántarlási szárn: 732693. 

1.5 Ugyvezetô' 

A Társaság ugyvezetôje Zámbori Peter. 

1.6 A felugyeTh'bizottság 

A Kurnánia Gyógyflirdó' Kfl. alapItója, a társasági szerzO'désben rendelkezett a hároin lagból 
clló feliigyeló'bizottság létrehozásáról, megbIzásuk 5 évre szól: 

-Molnar Irnre 

-Gönczi Károly Csaba 

-Dr. Ducza Lajosné 

A szervezet testületként, rneghatározott ugyrendi szabályok betartásával milkOdik A 
feliigyeló'bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság ülésén tagjainak kétharmada, de legalább 
hároni tag jelen van. Határozatait egyszerul szótObbséggel hozza meg. 



A Jèlugyelô'bizottság ugyrend/él, ,nükOdésének szabályzatát maga áiiapIija meg a haiályos 
Iörvények szabta kerelek kôzôit. Ez a jogosIlvány a bizottság onállóságának egyik fontos 
bizlosItéka, mely azonban csak a társaság legfôbb szervének a jóváhagyásával érvényes, ami 
rnegfeleló' biztosIlékotjelenl a társasági kontroil számára is. 

E1/enô'rzési fe/ada/ok ellátása sordn, a felugyelô'bizotlság áiiáspontja kiaiakIlásánál és a 
döniései meghozataiánál testilleiként ár el, de az egyes konkréi elienó'rzési jèladaiok eilálásánál 
egyes ellenó'rzési feladatok eliátásái afeliigyeló'bizottság  megoszthatja a tag/al kOzôii. 

A felugyelô'bizottsag alapveiô' feladala a Iársaság ugyvezetésének ellenó'rzése, a társaság 
inIlkOdésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenó'rzéséi, a társasági szerzó'désnek, 
alapszabálynak és a lársaság legfôbb szerve haiározaiainak betartásafeietli ó'rkôdési. 

A felugyeiäbizottsag álialános ellenô'rzési joga minden olyan ügyre és jelentésre, 
elô'terjeszlésre kiterjed, amelyben a dôniés a társaság legfo'bb szervének kizárólagos haláskOrébe 
tartozik 

A beszámoló és az eredrnény-Jelosztási indItvány vizsgá/ata meghatározó az adózás és a 
nyereség szempontjából, a Társaság- mint üzleti vállalkozás sikerességének, valamini az 
üzletrészek, ériékének megItélésénél, ezért nemncsak a felugyeló'bizoiiság kOteles ezek 
megvizsgálására, hanem garanciális okokból a legfó'bb dOntéshozó szerv is kôteiezve van arra, 
hogy a felugyeló'bizotiság vizsgálatának az eredményét megismerje. A Társaság iegfó'bb szerve 
csak ennek a jelenlésnek a birtoká ban jogosull dOnteni. 

1. 7,4 1'uh1uIkOZ(iS/0I)t(lt(iSuhi(lk c'fi'e 

A mérlegkészItés napjáig a vállalkozás folytatásának elientmondó tényezó', kôrüimény nem 
6111 fenn, a Társaság a belátható jôvô'ben is fenn tudja lartani mulkOdését, folyiaini tudja 
revékenységét, nem várható a milkOdés besziintetése vagyjelenló's csôkkenése. 

2. A szárnviteli politika alkalmazása 

2.1 Koiiyvvezetés JflO(lJ(1 

A Kumánia Gyógyflirdô' Kfi. a számviteli Iv. eló'Irásai szerint kettó's konyvvezetésl vezet. A 
2018. gazdasági évben a vállalkozás társasági adóalany, eredményél osszkoltség eljárással vezeti 
Ic és egyszeriisItett eves beszámolót készIt. 

2.2 Könyvvezetés pénzneme 

A Társaság kOnyveil magyar nyelven, forintban, a kettó's könyvviiei elvei és szabályai szerint 
vezeti. 

2.3 Konyvvizsgálat 

A Társaság kOnyvvizsgálatra kôtelezett, kOnyvvizsgálat elvégzésére választott kOnyvvizsgáló 
neve: Dr. Szabo' János ('a. n.: Molnar Julianna), 5300 Karcag, Kerekes Ist'án u.15. Magyar 
KOnyvizsgálói Kamarai engedély szám: 000850. 



2.4 Beszánzo!óformdja Js (Ipusa 

A Társaság a tárgyidó'szakra a várhaló gazdasági ada/ok miali egyszerilsItelf eves 
beszárnolói készIl. 

Az eredn'zény megáliapIlásának váiasziout módja: osszkOliség eljárás. 
A Társaság a beszámolóban a niérlegei ,,A" változatban álluioita ôssze. 

2.5 lIz/eli éi' 

Jelen beszárnoió a 2018.01.01 - 2018.12.31 idó'szakoi leli 	érfó , 	 napja  
2018.12.31. 

2.6 Méi'legkészités idôontja 

A mérlegkészIiés választoti idó'ponUa 2019. inárcius 31. Az ezen idó'poniig ismerité vail, a 
tárgyével vagy az elô'zô' évekei érinló' gazdasági esernények, kOrlilmények halásail a beszánioló 
tartairnazza. 

2.7 JeIentô's osszegui Izibdk irtelrnezése 

Jeleniô's Osszegiinek minô'sül az liz/eli évben feilári, egy üzle!i évre vonatkozó hibák halása, ha a 
sajál tô'ke vállozásai abszolii értékének egyuiles Osszege a vizsgáil Qzleii évre készIiett beszárnoló 
eredeli mérlegfó'Osszegének 2%-at, vagy az 500inFi-of meghaladja. Ebben az eseiben afeliári hibák 
haiása a Iárgyévi beszámolóban nern a Iárgyévi adatok kOzöiI, hanern elkülönIieiien, eló'zô' évek 
módosIiásakéni kerül beinutaIósra. 

2.8 Lényeges Izibák értelrnezése 

A rnegbIzható es valós képel lényegesen befolyásoló hibáknak minó'sulnek afeltari hibák, ha 
Osszevonl Js gOngyolIieIt hatásukra afeltárás évél inegeló'zó' lizieti év mérlegében kirnulaloti sajái 
tô'ke legalább 20% -al változik. 

2.9 JeIeizl/fi összliatths érteliizezése 

Amennyiben a számviteli polilika rnás része eltéró'en nern rendelkezik,ágy a tételenként nem 
jelentó's külônbôzeteket is figyeleinbe kell venni, ha a külônbOzetek Osszhatása által valamely 
me leg- vagy eredmény-kirnutatás sor értéke 1 rnillió forintot rneghaladó értékben változik A 
fogalom alkaln2azása az elôzó' üzleti évhez képest nein változott. 

2.10 JeIeizló tétel éi'telmezése 

A rnér!eghez, eredmény kirnutatdshoz kapcsolOdó kiegészItések 

A vallalkozas számviteli politikájábanjelentó's értéknek minó'sülnek: befektetett eszkozOk 
5.000 e Ft-ot, forgoeszkOzOk, kOvetelések Js kotelezettségek 3. 000 e Ft-ot, a bevételek és 
kOitségek, ráfordItások 5.000 e Ft-ot eléró' tételei. Ezen tételek továbbtagolása a kiegészItó' 
mellékiet megfeleló'pontjainál tOrténik. 



2.11 Ertékcsokkeizési Iei'rás elszáinolása 

Erlékcsökite,zési IeIrá.s 11/6(1/a 

Az évenkéni elszárnoiandó ériékcsôkkenés nieglervezése - az egyedi eszkôz várhaió 
hasznáiata, ebbói adódó élellarlama, flzikai és erkOlcsi avuiása, az egyéb kôrüimények és a 
lervezeu rnaradványériékjIgyeleinbevélelével - áiialában az eszköz bekerülési (brulló) értékének 

ban lOrnik. Az rikcsokkensi leIrás elszámolása idôarányosan (lineáris iefrásiarányá 	 é  
módszerrel) lOrténik a használaiba vétell követô' negyedév elsô' napjától. 

Kis értékuI eszközök értékcsOkke,zési leIrdsa 

A 100 ezer fbi-int alatti egyedi bekerülési értékkel biro' vagyoni ériéka jogok, szellemi 
iermékelç, Iárgyi eszkozok bekerüiési értéke a használatbavételkor értékcsOkkenési leIrásként egy 
osszegben elszámoiásra kerili. Ebben az esetben az értékcsökkenési leIrási tervezni nem kell. 

Nernjelentó's rnaradványérték 

A inaradványérték nulla osszeggel vehetô' figyelenibe az értékcsokkenési leIrás tervezése 
során, ha az eszkôz hasznos éleiiartama végén várhaióan realizálhaió értéke valószInulsIlheló'en 
nem haladja meg a 100 cF/-of. 

Terven fe/jill irtékcsOkkenés elszái,zolása 

Tervenjèluli értékcsokkenési leIrás elszámolása szempontjából a konyv szerinhi érték akkor 
haladja meg jelentó'sen a piaci ériékei, ha az egyes féfelek eselében a külOnbOzei meghaladja a 
1 OOeFt-oi. 

ErtékcsöAIei,e's'i leiras l'(lIt()Z(iS(ill(iIt 1l(1IIISU 

Az érlékcsokkenési leIrás módjában a jogszabályi változásokon !il további vállozások az 
eló'zó' üzlefi évhez képesi nem tOri éntek 

2.12 Ej-tckheIj'e.sbItévek a/ku fiiiuzása 

A Társaság az ériékhelyesbIiés lehetó'ségével nem kIván élni, igy a mérlegben scm 
értékhelyesbItés, scm értékelési tartalék nem szerepel. 

2.13 Ki izein enielt tételek értéke1ése 

Az eló'zó'ekben ki nem emelt niérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, 
az értékelésben ajogszabályi változásokon til módosItás nem tOrtént. 

2.14 Számvite/i politika ma's változásainak Izatása 

A számviteli politika ma's, meghatározó elemeiben ajogszabályi változásokon thljelentó's 
módosItás nem tOrtént. 



2. 15 Leltározási szabalj'ok 

Az eszkozok CS JO1T(iSok lelIarOZ(LS'(l Liz allaiafloS szaba/yok szerinl töriénik. 

2.16 Péiizkezelési szabaI'oA 

A pénzkezelés a sth invite/i j,oliitkaban eloirt szabalyok ,rzerinf iöiiénik. 

2.17 Eltérés a Iörvény elô'Irásaitól 

A beszainolo osszeallilasa Ci szamvileii lOrVéfly eloirasainak inegfeleioen Iörlén!, a lorveny 
eloirasailol valo elieresre 01(01 (1(10 kOrUliflC fly iiem ineruIifLl. 

3. MérIejIiez kapcsolódó kie,részItések 

3.1 A inérleg tagoIsa 

1TJ tételek a inérlegbeiz 

A Iárgyévi heszamoloban az elJIri sénión iil ij inérleglételek iiem szerejelnek. 

Téte/ek továbbtagolása a ;nérlegben 

A inérleg iéie/einek iovábblagolása ci iárgyidó'szakban. 

A. Befektetett eszközök -böI 
	

eFt 

tI.Tárgyi eszközök: 

- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok 	 55 491 

- M(iszaki berendezések, gépek, jármQvek 	 4 146 

- Egyéb berendezések, felszerelések, járm(ivek 	 5 105 

- Ktit felüjItás 	 9 500 

B. Forgóeszközök -bôI 
	

eFt 

I. Készletek: 

- Könyvek, fotyóiratok 45 

- Ajándékthrgyak, szuvenIrek 92 

II. Követelések: 

- Követelések áruszáltItásból és szolgáltatásból (vevók) 23 482 

- Egyéb követelések 5 493 

- Afa 672 

- Egyéb helyl ado Magyarhertelend 31 

IV. Pénzeszközök: 

- Pénztár 6 338 

- Bankbetét 27 737 

- Bankkártyásfizetések 346 



C. AktIv idöbeli eIhatiroftsok -ból 
	

e Ft 

- Bevételek aktIv idóbeli elhatárolása 	 13 73 

- Koltségek aktiv idóbeli elhatárolása 	 483 

F. Kötelezettségek -bôI 
	

e Ft 

III Rövid lejáratii kötelezettségek: 

- VevOktóI kapott eIôIeg 	 4 669 

- Kot&ezettségek áruszáIIItsbóI és szolgáltatásból (szállItók) 	 30 030 

- Adók, járulékok 	 10 875 

- Egyéb rövid Iejáraté kotelezettségek 	 11 376 

G. PasszIv idôbeli eIhatároIsok -ból 
	

eFt 

- Bevételek passzIv iciöbeli eIhatároása 	 42 647 

- Költségek passzIv idébeli eIhatroIása 	 8 137 

3.2 Kezelésbe vetf eszközök a mérlegbei 

A mérlegben kezelésbe veil, a kincsiári vagyon részél képezó' eszkoz nern szerepel. 

3.3 Befektetett eszközök 

Jniniateriáiis javak beszerzése az lizieti évben nern Iöriéni. Tárgyi eszkOzök beszerzésére és 
beruházások megvalósItására • fordItoit osszeg: 18 282 ezer Ft. A rnérlegforduló napon 
nyilván!arloll befejezeilen beruházás értéke: 9 500 ezer Ft. Terven feluli értékcsökkenés, illeive 
értékhelyesbItés neni let! elszámolva. A Társaság befekteteli pénzügyi eszkôzzel neni rendelkezik 

A Társaság 74 284 ezer Ft értékü befektetett eszkOzzel rendelkezik. 
A befekieleti eszkOzOk, készletek Js kovetelések kOzOii átniinó'sIiés neni volt. 

3.4 Forgóeszközok 

A Társaság 137 ezer Ft értékul készlettel rendelkezik, kOveielései 29 678 ezer Ft. A Társaság 
értékpapIrokkal nern rendelkezik, pénzeszkôzei összesen 37539 ezer Ft. 

A Társaság 67354 ezer Ft ertekuiforgóeszkOzzel rendelkezik. 

3.5 AktIv idô'beli elhatárokJsok 

AktIv idO'beli elhatárolások elszárnolására Osszesen 14 218 ezer Ft osszegben került sor, 
rnelybO'l 13 735 ezer Ft bevételt, 483 ezer Ft kOltseget érint. 

3.6 Saját tô'ke 

Saját üzlelrészek 

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs. 



A sajdt I/Ike változása 

A Társaság saját tó'ke'je 48 122 ezer FI-ra növekedeit, melynek oka a Iárgyévi 305 ezer Ft 
nyereség kiaiakulása ill. a 14 000 ezer Ft lekôtôtt tartalék képzése. 

LeköIOIt tartalékjogcI;nei 

Az elô'zó' év vesztesége rniatt, tô'kerendezésre került sor. A Társaság tulajdonosai 
pótbefIzeiésrô'l döntöttek, nielynek osszege 14 000 ezer Ft. 

Erliklzelyesbz'Iések alakuldsa 

A Társaság a tárgyévben nern ell az értékheiyesbItés lehetó'ségévei, nyiivántariott 
CrtékhelyesbIiése nincs. 

3.7 CCItar/aIcIwIt 

A Társaságnak céliartaléka nincs. 

3.8 KOte!ezettségek 

A Társaságnak hátrasoroll és hosszz lqja'raftI koteiezeltsége nincs. Rôvid lejáratü 
kotelezettségei Osszesen 56 950 ezer Ft, mely 4 669 ezer Ft vevó'ktá'l kapolt elóiegbô'l, 30 030 ezer 
Ft száliIiói tartozásból, 10 875 ezer Ft adók, jarulékokfizetési koleiezeitségébô'i Cs 11 376 ezer Ft 
egyéb rOvid le/áratz kOlelezettségbó'l all. 

3.9 PasszIv idôbeli el/i atároldsok 

PasszIv idó'beli elhatárolások elszámolására Osszesen 50 784 ezer Ft Osszegben kerüit 
soi melybó'l 42 647 ezer Ft bevételt, 8 137 ezer Ft koliséget érint. 

3.10 Mérlegen kivüli tételek 

A niérlegfordulonapja után nern tOrtént a 2018. gazdasági év szernpontjából lényeges 
esernény. Mérleg alatti tételek, kovetelések, kOtelezeitségek nincsenek 

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kieészItések 

4.1 EIó'zô' Cvek módosItása 

A Társaságnál korábbi idô'szakra rnódosItás nem volt. 

4.2 Ossze izeiji llciso1lllt/l(ltó 11(1(110k 

A Társaság eredrnény-kirnutatásában Ossze nern hasonlItható adatok nincsenek 



4.3 Az eredrnény-kiinututás tagoidsa 

Lj tdtelek az erednzéizy-kirnutatásbaiz 

A iárgyévi beszárnolóban az e/ó'Iri sénián ttl eredinénykimutatás-iéielek neni szerepelnek. 

Be;'élelek 

A Társaságnál az árbevéielek rnegoszlása az alábbiak szerinl alakuli: 

2017.12.31 	2018.12.31 
Osszesen: 351 533 eFt 407 761 eFt 
Ebbó'l: 
Fürdóbelépô'k, fiirdó'gyOgyászat 
es egyébfurdó'  szolgáltatások 64 864 eFt 72 070 eFt 
Száiiodai szolgáltaiások 155 643 eFi 182 116 eFi 
Fin.gyógy.szolg.ellálások 81 655 eEl 82 827 eFt 
Jfjásági száliáshely, labor 16 787 eFi 28 550 eEl 
Tovább számlázott szolgállatások 6 570 eFi 3 844 eFt 
Egyébjutalékok 4 588 eEl 5 146 eFt 
Huiladék ériékesIiés 78 eFi 0 eFt 
A/ándék iárgyak, konyvek, sib. 419 eEl 807 eFi 
Bérbeadásból, e.üzernelteiésbó'l sz.bev. 20 929 eFi 32 401 eFt 

Akliváll sajái ieljesItrnények értéke 382 ezer Ft. 

Egyéb bevéielek ôsszesen 9 595 ezer Ft. 

I?áfrdIIá.soA 

A koliségek, es rafordItások megosztásál mutatf a be az alábbi táblázat: 

2017.12.31 	 2018.12.31 

1?(f1ditások Osszeg (eFt) Megoszlás 
(%-ban) 

Osszeg (eFt) Megoszlás 
 (%-ban) 

AnyagjelleguI ráfordItások 208 901 47,99 199466 47,85 
Személyi/ellegui ráfordutások 189 803 43,60 203064 48,72 
ErtékcsOkkenési leIrás 3 955 0,91 5 795 1.39 

EgyébráfordItások 32666 7,50 8489 2,04 

RáfordItdsok összesen 4353251 100,00 41681-11 100,00 

Uzerni (flzleti) tevékenység eredménye 924 ezer Ft. 

Pénzagyi milveletek eredinéizye 133 ezer Ft. 



4.4 Ado'flzetési kOteiezettsig 

Tdrsasági ado: 

Sor- 
szani 

Megnevezes 
Ertékadatok 

 (eFt-ban) 
1 A TársasOg adózás eMiti eredménye 1 057 
2 Adóalapoi növeló' tételek összesen 5 795 
3 Adóaiapot csOkkentó' tételek ôsszesen 5 959 
4 Adóalap (1+2-3) 893 

Jövedelem -('Izyereség,) minimum megállapItása: 

Sor- 
szam 

Megnevezes 
Ertékadatok 

 ('eFt-ban) 
1 Osszes bevétel 417 580 
2 Osszes bevételi csökkenió' tételek osszesen 0 
3 Osszes bevételt nOveló tételek Osszesen 0 
4 Korrigáli ôsszes bevétel (1-2+3) 417580 

5 
Jôvedelem —'nyereség,) minimum 
inegállapIiOsa (2%)  

8 352 

6 Tdrsasdgi adO ('9%) 752 

/1 iis'aság a megállapitottjovedelein —('nyereség) minimum szeriizli adóalap 1(1(111 fizeti 
n eg a 2018.évi társaSagi adót 752 ezer Ft értékben. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1 Bér-és Iétszánzadatok 

A lárgyévben afoglalkoztatoit munkavállalók Otlagos statisztikai léiszánia 63fô az elô'zó' 
évben 65f6 volt. 

BérkOltség Osszesen 160 868 ezer F!, ebhó'l a FEB tagok d'jazása 1 646 ezer Ft volt. 

BIradatok: 
2017.12.31 	2018.12.31 

Személyi fell. ráfordItások  Osszeseii: 189 803 eFt 203 064 eFI 
Ebbó'l: Bérkoltség 149 125 eFt 160 868 eFt 

Bér/árulékok 35 428 eFt 34996 eFt 
Egyéb személyi jellegli kifiz. 5 250 eFIj 7200 eFt 

5.2 A vezetó'tisztségviseló'k részéie eló1eg, kolcsonfolyósItása 

A gazdasági társaságnál a vezetô' tisziségviseló'knek és tagjainak neni folyósItottak elJlegeket, 
kolcsönOket. 



5.3 Felflgyeló'bizottság 

A elugyelô'bizoltsag, megvizsgálta a társaság kOnyveit es ira/all, az ellenó'rzéshez szukséges 
inforinációkat, jelentésekel es kiniuiaiásokai a tagok kérésére, a Társaság vezelése a 
rendelkezésükre bocsálotta. 

5.4 J(apotl l(iI1lO!ilt(iSOk !ejniitala,sa 

A Társaság tárnogalásl Osszesen 9 443 ezer Ft értikben vetl iginybe a jbgiaikoztatoitak bér 
ésjárulék támogatása céljából. 

5.5 Aiitutá.c ic kIsérleli fejIeszlis tárgyivi koltsige 

Ku/alas, kIsérlelifejlesztés a iárgyévben nern volt. 

5.6 Környezeti'ideleiiz 

A Társaság a kôrnyezelvédeinii kotelezeilségeit, a kôrnyezeire káros anyag és veszélyes 
huliadék gazdálkodás a halályosjogszabályok es eló'Irások belarlásával leijesItetle, kOrnyezei 
szennyezés a levékenység során nern lôrténl. Kornyezelvédelmi helyreállItási kotelezellségek 
nincsenek, céltartalék képzés nein lörtént. 

5.7A megbIzható is valós összkiphez szüksiges további (1(latok 

A számviteli lorvény eiô'Irásainak alkalmazása, a szárnviteli alapelvek érvényesIlése elegendó' 
a rnegbIzhaló Js valós Osszképnek a mirlegben, eredrnény-kimutatásban tOrténó' beniutalásához. 

5.8 A mirleg összeállItása 

Az 2018. évi egyszerulsItetl eves beszámolói Monoki Kóroly ('reg.szám:13 7844) regisztráli 
mérlegképes kOnyvelô készItette. 



6. VaRyoni, pénzügyi, jövede1inez6'séi mutatók 

A iniitatóIt inegnevezése elô'zô' éi' tárgr 	i' 

Tarlósan befekieteti eszkozOk aránya 
befekletett eszkOzOk/összes eszkôz,) 

0,42 0.17 

A sajál tó'ke aránya 
(s'ajál ló'ke/osszesforrás) 

0, 11  0. . 	I 

PorgóeszkOzok aránya 
.. 

('forgoeszkozok/osszes eszkoz,) 
056 0.13 

A tó'ke hatékonysága 
(adózotl eredrnény/sajái like) 

-1,i2 0,006 

Likviditási mulaló 
(forgóeszkozok/koielezettségek) 

I 43 1.1 

Rövid távi iikviditási mulaló 
('forgóeszkozOk-kovelelések/rovid lejáraui 1,05 0,66 

kotelezeutsegelç)  
Hitefedezetségi inuiaiók 
(kovetelések/rövidlejáraiz 0. 

kolelezeltségek)  

Arbevétel arányos liz/eli eredmény 
('uzieti eredmeny/netto arbevelel) 

-012 0,002 

Tó'kearányos liz/eli eredmény 
(lizieti eredrnény/saját ió'ke) 

-1,3 0 0,02 
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