
KSJ-J: 23580259-9329-1 13- 16 
Adószárn: 23580259-2-16 
CégbIróság: SzoIizoIi Torréizyszék cgbíi'osugu 
C'égjegyzék szám: 16-09-013675 

KUMANL4 GYOGYFUJ?D O' 
KORLATOL T FELELSSEGU TJ4RSJ4SAG 

Székhely:53 10 Jtisujszullus, RáIóczi titcu 8-12. 

2019. évi Egyszeruisftctl eves beszdinoló kiegészItó'ine!léklete 

Kisujszallas, 2020 majus 26.
Ugyveiii 

09 
16 

•8j&1006 a: 



1. /1 7(irS(1S(iJ.' bei;iutatása 

1.1 /1fuIti1IlV, (1 g(tzilahIto(I(;/() efjt 

A Kwnánia Gyógyfurdô K/i. alapílo okirala 2011.1 0.28-an jail Iélre. 
A Sw/no/cl Törvényszdk CégbIrósága 2011.11.02-6 b/eczic a 16-09-013675 

cégiegyzek száinon. 
A Kfi. sialiszlikai szánzjele: 23580259-9329-113-16, adószá,na: 23580259-2-16. 
A Társaság 1d,rehoz6sának ce//a, hog' a ,neglévô' crôjbrráso/c optima/is kihasználásával Cs a 

szinten tartás/ioz szuksCgesJj1esztdsCi'el a gazdá/kodás /iosszñ lavonjc$vedelniezoen, a p/ad 
igCnyekhez igazodóan ,nllköd on. 

1.2 Tevdkenysdgi kOr 

A T61aságf5-IevCkenysCgi köre (TEA OR száma,): 9329'08 Mn.s. c'i'Ch szórakoziaiás, 
szahadidôs cvdkenysCg. 

1.3 Cliii 

A Társaság cCgbefegyzés szerin(i székhelye: 5310 Kisijszállás, Rákóczi u. 8-12. 
Telcphelye: 5310 Kisá/szállás, Nyár it. 7. 
Fiókielepe: 7394 Magyarherlelend, Tábor u. 7. 

1.4 Tuhijdoizo.s'ok, lOrzstb'ke 

A társaságjegyzdll ió'ke'fe 51 000 000 Fl, alapI(ó (agfa Kis4/szállás Város Onkormányzata, 5310 
Kis4jszá11ás, Szabadság iCr 1., nyilvániariási szám: 732693. 

1.5 Ugyvezetô' 

A Társaság ugyvezeióje Zárnbori Peter. 

1.6 A felugyelulbizottság 

A Kumánia Gyógyfurdô' Kfl. alapItója, a lársasági szerzô'désben rendelkezeti a három laghól 
állófelugyelô'bizottság létrehozásáról, megbIzásuk 5 évre szól: 

-Molnar Imre 

-Gönczi Károly Csaba 

-Dr. Ducza LajosnC 

A szervezet testiJletkCnt, meghatározotl ugyrendi szabályok betartásával inilkOdik A 
felugyeló'bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság ülésén tagjainak kétharmada, de legalább 
három tag jelen van. Határozalait egyszerü szótObbséggel hozza meg. 



A feliig)/elOb!ZOI1.Sag ugyrc'iu//él, nzfiködésèizek sza/ályzalal maga aIlapIta iiieg (F /ialá/j'o.s' 
lôn'éiiyek szabla kerele/c kôzôll. Ez a jagosIlvciny ci bizoliscig oiiá/Ioságaiialc egyik foflu)s 
biziosIléka, File!)) azonhan c.rak a (ársa.cag Iegfôhb  szervének a /óvá/iagyásával érvényes, aini 
ineg/ile/5 hiziosilekol jelent a larsasagi konlroll száinára is. 

E!Ie,zó'rzévi Je1(l(lutOk elldld,s'ti sorón, a /eliigye/ohizoiiság állásponlja kialakIlásánál és a 
döniései ineghozalalanal lesiii/eikeiil jar ci, tic az egycs koiikret efienorzési/eladaiok eiláfásá,iá/ 
egycs el/enorzési Ic/ada/ok el/átásái a/elugyelóbizotlsag megoszthaja a lag /al közoll. 

A fc/ugyeiôbizoilság a/apvc'lo fe/ac/ala a lársaság ügyvezeiesenek ef/enorzésc, a iársa.s4g 
nn'ikOdésére voalkozó 	a lrsasái szerzôdésnek,s 	 g  
alapszabálynak és a lársa.ság Iegf?Jbb szerve halározai'ainak belarlása fe/c/Il ó'rköddsi. 

A Jelugyclohizol/sag á/ia/anos eI/enô'rzési joga ininden olyan ügyre és /elcnz'ésre, 
eló'ierjesziésre kileijed, anielyhen a dO,i/ds a Iársaság legfô'bb szcrvének kizárólagos halásköréhe 
tarlozik. 

A beszdi,zo!ó éc UZ eredhiidiij'-felosztasi iiidllvdiij' vizsgalata meg/ialározó az adózás és a 
nycreseg szempon4iából, a Társaság- mliii iizleii vál/alkozás sikerességének, va/am/nt az 
üzleirészek, ériékének inegIlélésénél, ezérl nemcsak a ft/iigyeló'bizoliság kötelcs ezek 
inegvizsgcilasara, haiwin garanciális okokból a legfobh  dönléshozó szerv is kölelezve van arra, 
hog),  a fi'lugyeiôbizol/ság vizsgá!aiának az credinényél inegismeije. A Társaság leg 	szerve 
csak ennek a jelenlésnek a hirtoká ban jogo.su/l dönleni. 

1. 74 1'UII(iIItOZáSfOlylalá.S'á1Ul1 dye 

A inérlegkészIiés napjáig a vál/aikozás fo/ylaiásának e/lenimondó lényezó körülrnény a/il 
ftiiii. A 2020 márcizisá ban hekOveikezeil COVID-] 9járványiigyi helyzel halása negalIvan drinhi a 
Társasá vagyon helyzeét, jövóheni rnilkodôképességéi. A Kfl. a vcszélyheiyzet miahlg  
ievékenysdgéi 2020. niárcius 18. napjáió/ kczdó'dô'en (a heiyi operalIv bizohlság döntésc a/apján,) 
fc/iiggeszteue. A feifuggesziés óia scm fiirdô scm szálló vendégel nern fogad, Igy az árbevétel 
drasz(ikus nzér/ékben lecsokkeni. Fe,ii ieIr(ak miai'l a Társaság 1-4 havi bevételel közel 20 %-kal 
maradlak ci az eló'zó' év hasonló idó'szakának bevéieleliô'l. A válialkozás folylalása érdekében a 
Iuiajdonos, Kiszjszál1ás Város Onkormányzala nyájl segllséget. 

2. A száin viteli politika alA a/ni aaa 

2.1 Könyvvezetés inódja 

A Kuinánia Gyó,gyfurdô' Kfi. a szá invite/i lv. elô'Irásai szerint kettó's konyvvezelést vezel. A 
2019. gazdasági évben a válialkozás lársasági adóalany, eredinényél Osszkailség eljárássai vezeti 
le és egyszeritsIteht eves beszámolót készIt. 

2.2 Konyvvezetés pénznerne 

A Társaság kOnyveit inagyar nyelven, forintban, a ketiô's könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezehi. 



Z3 I(öizyvvizsgdltil 

A 7'ársaság konyvvizsgálaira köielezel(, konyvvizsgála! elvégzèsèrc valaszioii kanyvvfzsgáló 
iwve: Jtlályzis JW'iria Jreii ((1.17.: (Julyas Maria), 5000 Szolnok, Táncsics Mihaly zilca 3. /.zi. 3. 

Magyar Konyvvizsgálói Ka,narai cngcdcSly szárn: 000841. 

2.4 	 tIp Beszdinolóforntdja 9v lIS(I 

A Társaság a 16'rgyid6szakra a vá1-halo' gazdasági adatok miall egyxzerz7vIIeu eves 
beszárnolót kCszIi. 

Az eredinCny rncgállapIlásának válaszIoll rnódja: osszkoltsdg e(járás. 
A Társaság a beszámolóhan a inerleget ,,A " változalban al/it otta össze. 

2.5 LIz/eli C 

Alen beszá,no/ó a 2019.01.01 - 2019.12.31 idószakot Ole/i jèl, a mCrleg jrdulônapja 

2019.12.31. 

2.6 Mdrlegkdcz1Ms' idb'ponlja 

A niCrlegkdszIlCs válaszio(l idôponlja 2020. március 31. Az ezen idó'ponlig ismerllC vail, a 
lárgyCvel' vagy az elô'zô Cveket Crinlô gazdasági eseniCnyek, körülmdnyek hatásaii a heszá,noió 

lartalmazza. 

2. 7 Jc'lei:lês összegz'I hibák Crtelmezése 

Jelentô's osszegz2nek minóicül az iizleli evbenJèllárt, egy iizleti Cvre vonalkozó hibák halása, ha a 
saját tó'/ce vCltozásai abszohI CrtCkCnek egyutles osszege a vizsgált üzlcii évre kCszItett beszthmoió 
eredeti mCrlegfó'osszegCnek 2%-al, vagy az 500mFt-oi ineghaladja. Ebben az esetben afeltárt hjbák 
hatCsa a lárgyCvi beszáinolóban nem a lárgyCvi adalok közöii, hanem elkülönIieiten, eló'zó' Cvek 
módosItásakéni kerül be,nutalásra. 

2.8 Ldizyeges hibdk Crtelnzezdse 

A megbIzhaló és va/os képet lényegesen befolyOsoló hibOknak minôsülnek afellárt hibák, ha 
Osszevont és gongyolItetl hatásukra afeltárás évét iiiegelozo üzleIi Cv mérlegében kimutaf oft sajOl 
ló'ke legalább 20% -a! változik. 

2.9 Jelentó's összh alas értelmezése 

Amennyiben a számviteli polilika ma's rCsze eltérO'en neni rendelkezik, zgy a lételenként nem 
jelent6s külOnbözetekel is figyelembe kell venni, ha a külOnbözetek Osszhatása a/tal valamely 
mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor érlCke 1 rnillió forintot meghaladO CrtCkben változik A 
fogaloni alkalmazása az eló'zO' üzleti évhez képest nem változott. 



2. 10 ic/c,, ffI,' fe/cl CrleInzt'zés'c 

A izCrk'gIzez, crcdiizdny /tiIlllll(lláSIlOZ kapcsolódO Iicgdszfldsck 

A va/lalkozas szan,vilcli /)Oli(fkajubafl /cicnlos érfCk,wk n:mo.rfilnck: bcJèkk'lcli cszközö/c 
5.000 e Fl-of, forgóeszkozok, kTh'elelCsek és kok'lezcllségek 3.000 c Fi-of, a bevClcick Cs 
koilsCgek, rófordifások 5. 000 e P1-Of clCrô lClcici. Ezen fCle/ek Iovabbtagolá.s'a a kiegCszIlô 
nie/lCkIc'I iiegfek'lo ponljainál lôrlénik. 

2.11 EriCkcsö/l1c'i,csi leirus L'ISZ(iI,!OI(i,V(l 

ErldkcsOkke,,ési leirds módja 

Az Cvenkdnf e!szá,;:olandó Crlékcsökkcnés ncgIervezCsc - az egyedi eszköz várhaló 
/iasznála/a, ehbó'/ adódó Clellarlan,a, fizikal Cs crkölcsi avulása, az egyéb korulményck és a 
lervezell maradvanyerlekfigycicmbevelelevel - általában az eszkOz bekerillCsi 'brutIó,) érldkCnek 
arayaha örinik. Az rlkcsokkenCsi leIrá ezánoláa idôarányosan (/ineáris eIásir  
nódszerrel) lorteink a használaiba veldt kôvelô' negyedév elsó' naj)jatól. 

K/s CrlC/11 eszközök CrtCkcsökkei,ds'i lefrása 

A 100 ezer fhriiil alaui egyedi hekerillési CrtCkkel hfró vagyoni CrlCkü jogok, szelle,ni 
ler,nCkek, lárgyi eszközôk hekcrülC.ci Criéke a használalbavClelkor érlCkcsökkenCsi leIráskCnl egy 
osszeghen clszárnolásra kc'rül. Ebben az esethen az ériékcsokkenCsi leIrási lervezni nem kell. 

Neiii jelen1bs niaradváizydrlCk 

A inaradványCriCk iizil/a osszegge/ vehelô Jigyelenibe az érldkcsOkkenési leIrás lervezCse 
soran, ha az eszkoz hasznos C/char/ama végén várhatóan realizálhaló érlCke valószInIisIihe/ôen 
;iem haladja meg a 100 cF/-oh. 

Terveiz fe/ill! Crtdkcsökkenéc elszdinoldsa 

Terven Jèluli érlCkcsökkenCsi leIrás elszámolása szemponljából a konyv szerinhi CriCk akkor 
haladja meg jelentó'sen a piaci ér(Ckel, ha az egyes télelek eselében a különbözei meghaladja a 
I OOeFl-o(. 

ErtCkcsoIkendsi leuids paIlozasdizaI Izatasu 

Az érlékcsOkkenCsi leIrás inódjában a jogszabályi vállozásokon lid további váliozások az 
eló'zô uzleli Cvhez kCpesi nem Iörténtek. 

2.12 Erlékhe!yesbItCsek al/calinazasa 

A Társaság az CrtékhelyesbIlCs lehetô'ségével ziem kIván élni, Igy a inCrlegben scm 
CrtékhelyesbIlés, scm ériékelési larlalék nem szerepel. 

2.13 Ki nem ernelt tételek értékelése 

Az elô'zô'ekben ki nem emell mérlegtételek az általános szabályok szerint kerüllek értCkelésre, 
az érlékelésben ajogszabályi vállozásokon til módosItás nem tôrtCnt. 



2. 14 Sz,ánn'i/eli J)O1iIiI (1 fli(1S )'(I!(OZ(I.S(il!!(IIi I,(!tá.S'(l 

A sthiii 'iieIi po/iiiIt'i inóv, iiicgiiafározó eleiiie il,en a /ogrzaII(iIvi i'altozusokoii (il/dc ii1'.is 

iiioclo,sílas lid)!? (orIent. 

2.15 Lelkurozási SZilI)uI'OI( 

Az e.s'zközä/c es/orrasok IdII(irozasa az alta/anos szahalvok szcrinl Iörlènik. 

2.16 Péiizkezelés'i ab(I1yoIi 

A /)eliZkczd/c,V (I .S.ZWil vile/i J)O/ilik(!b(!)1 c.'/(5jrl .VZ(!/?(i/))()k .vze, inI lärk,iik. 

2.17 Ellérés a Iöri'éiiy th'uIrásaitól 

A /eszaino/o összeál/Iiása ci szániviieli lörvény elôIrásainak inegfclelJen IñrIénl, a lörvény 
eloírasaito/ valo elleresre okot ado korülmény lie,,? nierult IC!. 

3. Mérlegli ez kapcsolódó kiegs'zités'ek 

3.1 /1 iizérleg tagOld.S'(! 

Uj Iétek'I a lnL'rleghen 

A Iárgyévi heszániolOban az eloirl reman Ii'd 41 mérleglètelek nein szerepelnek. 

Téte1eI tovabblagolusu a inerlegben 

A inérleg teteleinek továhbtagolása a iárgyidôszakban. 

A. Befektetett eszközök -bôl 
	

eFt 

II.Tárgyi eszkäzök: 89 936 

- Ingatlanok és a kapcsolOdóvagyoni értékUjogok 71902 

- M(Iszaki berendezések, gépek, jarmavek 4 298 

- Egyéb berendezések, felszerelések, jármCivek 4 288 

- Beruházsok 678 

- Termálmedence épItés 8 770 

B. Forgóeszközök -b61 
	

eFt 

.Készletek: 105 

- Könyvek, folyóiratok 40 

- Ajándéktárgyak, szuvenIrek 65 

I.Kävetelések: 33 454 

- Követelések áruszáIlItsbóI és szolgáltatásból (vevök) 2 613 

- Adott el6legek 23 743 

- Egyéb kävetelések 4 842 



- Idegenforgalmi ado KisijszIIs 1 413 

- Idegenforgalmi ado Magyarhertelend 23 

- SzáIIItOi tülfizetések 820 

V.Pénzeszközök: 9 333 

- Pénztr 1 146 

- Bankbetét 6 881 

- BankI<rtyás fizetések 1 306 

C. AktIv idôbeli eIhatroIások -bol 
	

eFt 
- Bevételek aktIv idôbeli elhatárolása 	 5 623 

- KOltségek aktIv idôbeli eIhatroIsa 	 498 

F. Kötelezettségek -böl 
	

eFt 
III.Rövid Iejárati kotelezettségek: 74 912 

- VevöktôI kapott e16 leg 4500  

- Kätelezettségek 	ruszállItsból és szolgáltatásból (száliItOk) 40 772 

- AdOk, jrulékok 16696 

- Egyéb rävid lejáratii kotelezettségek 12 943 

- Vevöi ttilfizetése 1 

G. PasszIv idôbeli elhatárolások -ból 
	

eFt 
- Bevételek passzIv idöbeli elhatãrolása 	 7 178 

- Kaltségek passzIv idôbeli elhatárolsa 	 9 236 

3.2 I(c'zelds'bc veil eszközO/ aiizérk'gbeiz 

A incrleghe;i kezelésbe veil, ci kincsiári vagyon részét képezô eszköz nern szerepel. 

3.3 Bcfelitctelt eszközök 

117 1177 	javak beszerzése az liz/eli évben 126 ezer Ft volt. Tárgyi eszközök beszerzésére 
es heru/iázások inegvalósItására JbrdIIoll ôsszeg: 32 154 ezer Ft. A inérleg/brduló napon 
nyilvanlarlolt heJjezellen beruliázás értéke: 9 448 ezer Ft. Terven ft/u/i értékcsökkenés, il/dye 
értékhelyesbItés iiem lell elszámolva. A Társaság beJèkteleil pénziigyi eszközzel nern rendelkezik. 

A Társaság 89 936 ezer Ft értékil heJèktelell eszközzel rendelkezik. 
A heftkteletl eszkôzok, készletek és kovetelések kozôtt átminó'sItés neni volt. 

3.4 ForgôeszközoA. 

A Társaság 105 ezer Ft értékil készlettel rendelkezik, követelései 33 454 ezer Ft. A Társaság 
értékpapIrokkal neni rendelkezik, pénzeszkozei összesen 9 333 ezer Ft. 

A Társaság 42 892 ezer Ft értékIlforgóeszkozzel renclelkezik. 

3.5 AktIv idô'beli elhatdroldsok 

AktIv idJbeli elhatárolások elszámolására összesen 6 121 ezer Ft osszegben került sor, 
inelybó'I 5 623 ezer Ft bevélelt, 498 ezer Ft koitséget érint. 



?.6 Sujat fOAL' 

Sajá/ iizlelrészeli 

A '/'ársaságnak vi,svzai'isa,v1I Sa/Cit iizlclrésze IflhlCS. 

A so/al lotte ;'állozása 

A Táiaság sajá( lô'kéje 47 623 ezer Fl-ra csOkkent, inelynek 0/cal: 
- jegyzelt loke emelés I mi/ho Ft 
- Iôketarlalék képzds 40 048 ezer Ft 
- c/ow év nyeresége 305 ezer Ft 
- 2018 év korrekciOs létele eredinényiarlalékban koiuii1i'a 9 496 ezer Ft 
- 2019 év veszlesdge 32 051 ezer Ft 

LcItotoff lart(IléIcjogc(1?lei 

A 201 7-es e  veszlesége miziall, tô'kerendezésre ken!!! so,- 2018-ban. A Társaság tulqjdonosai 
polbefizetesrol döntötick, mnelynek osszegc 14 000 ezer Ft. 

Ertékizelj'esbfteselt (l1(1kl!dS(1 

A TársasOg a tárgyé'hen nein e11 az Cr! CkhelycsbutCs lehe/ô'ségévcl, nyilván!artoit 
Cniékhe/yesbItCsc nines. 

3.7 Cd!/ar/ald)wk 

A Társaságnak céltartaldka nines. 

3.8 KötelezelLcégek 

A TOrsaságnak hátrasorolt Cs hosszü lcjára1z kolelezcltsége nincs. Rövid lejáratO 
kOlelezctlsCgei Osszesen 74 912 ezer Ft, inely 4 500 ezer Ft vevôktôl kapoit elô'legböl, 40 772 ezer 
Fl szállIlói (arlozásból, 16 696 ezer Ft adO/c, járulékokfizelési kOtelezettségCbó'l, 12 943 ezer Ft 
egyéb rOvid lejáratü koielezetiségbôl es 1 ezer Ft vevô'i iálJIzetésbO'l all. 

3.9 PasszIv idô'beli ethatároldsok 

PasszIv idó'beli elhatárolások eiszámolására Osszesen 16 414 ezer Ft osszegben kerü/t 
sor, rnelybói 7 178 ezer Ft bevételt, 9 236 ezer Ft kOitsCget érinl. 

3.10 Mérlegeim kivilli tCtelek 

A rne'rlegfordulónapja u/On acm lôrlCnl a 2019. gazdasági év szernponljOból lényeges 
eseniény. Mér/eg a/al/i lélelek, kovetelések, kotelezettségek nincsenek. 



4. Eredn,én'-kii,zii1a1ásIi OZ kapcso/ódó kiegós'zItdveIc 

4.1 EIb'zfI dvel ,,zódos(Iá,ca 

A Társaságnál korábhi idôszakra niodosílas lärlénl. 
A 2018. èvi konyveléshen bevélelkénl eI/ialárolásrc, kerüII 9.495.700,- Fl, a csónakázó 1(3 

Ian?taI inegerosilese kapcsán, mely /enn/ar/ási szolgál(cilasl Kis4jszállás Város Onkormányzata 
(mint (ula/donos) rendell meg a Ku,nánia Gyógyfurdô  ic/i-to!. A tán?fiul megerosites clô'készutése 
2018-ban inegkezdOdotl, az alval/alkozo, leijesIlds azonhan végul 2019-ben (cUes/ill egdszéhen. 
Az igy kialakull helyzelel a iulajdonos és a Iársaság ügyvczelése felulvizsgalla és zgy döniOli, 
hog)' a támfal ineger6sIés Ic/f es árbcvéielét 2019-ben kell bevélelkdnt elszámolni. Ennek 
meg/eleloen - mirel a korrekció a láicaság számviieli polilikc$ja érlelrnéhen ,,jelenló's niéridki7 "-
,ick ,ninOsült - a 2019. évi beszámolóban a 2018. év adalail uz ulábbiak szerint korrlgáltuk: Az 
O.sczeg 2019 év bevételekénl kerlill könyveldsre, ezzel egyidejiiieg az eredménylarlalék is 
korrigálásra kerÜll. 

4.2 Ossze Fici,, Iza,s'onhulll(z(O (z(latok 

A Társaság erediizé ny-kiinulalásá ban ÔSSZC flCJlI /iason/jlhcilo ada/ok nincsenek. 

4.3 Az ti linen 	iii? 1It(It(1S l(lLOl(iS(I 

(Ij télele/ (IZ ere(lIlzL'iIy-lillll1t(lla.vl)(tit 

A lárgyévi beszámoló ban az c/owl sóinán íad eredménykimu/atás-Iélelek nem szerepelnek. 

Bevd/elek 

A Táivaságnál az árbevdlelck mcgoszlása az alábbiak szerinl alakzilt: 

2018.12.31 	2018.12.31. ni6d. 	2019.12.31 
ErtékesItés ne/to drbevdtele összesen 407 761 eFt -9 496 eFt 420 237 eFt 
EbbOl: 
Fiirdó'beldpOk, furdó'gyógyOsza( 
és egyébfurdó' szolgállaások 72 070 ell  81 340 cF 
Szállodai szolgállalások 182 116 eFt  169 123 eFi 
Fin.gyógy.szolg.ellátások 82 827 eEl  86 080 eFi 
I/jisági szálláshely, labor 28 550 eFt  21 409 eFi 
Tovább száinlázotl szolgáltaiások 3 844 eFI  3 236 eFi  
Egyébjulalékok 5 146 eEl  6 452 eFi 
Hulladék értékesItés 0 eFI  0 eFi 
Ajándék lOrgyak, kOnyvek, sIb. 807 eFt  492 eFi 
Bérbeadásból, e.üzemelletésbô'l sz.bev. 32 401 eEl  52 105 eFi 
- 	ulObbiból: lámfal  megeró'sIlés 9 496 eFi -9 496 eFfj 15 569 eFi 

Eg3'éh bevételeic osszesen 7 218 ezer Ft. 



Rufor(IIIaSo/i 

A koIf.vegek, L.V rafr)r(III(i.vok lflego.vzfaS(iI iiiUIUIj(i he (1Z (11(11)1)1 I(ihl(1Z(l1.' 

2018.12.31 	 2019.12,31 

Ráfol'(liIáso/i Os'szeg (e F'!) Megoszlás 
(%-h'iiz) 

Osszeg (eEl) Mego.s'zlds 
 (%-haiz) 

Anyag/ellegi'l rafordilasok 199 466 47,85 215 012 46,87 
Szeinelyijellegu ráfbrdIlások 20306 48,72 226 514 49,38 
Ertékcsökkenési leiras 5 795 1,39 6 895 1,50 
Eg,yéh ráfbrdIlások 8489 2,04 10 331 2,25 
I?dfor(!Ilá,s'oI( ös.s'zese,z 4168141  100,00 458 752 100,00 

Uzen:i (üzlc'li) lePéfiellység erednuiivc' -31297 ezer F!. 

PéFIziigB'i ,,iIIi'elele/c ered,izénpe /6 ezer Fi. 

4.4 A dfizetéci Icöle!ezellség 

Táivasági (1(10: 

SZ11111 
A'! e gizevezes 

 Er1é1i1atoI 
 (cF/-h(m) 

/ A Társaság adozas clot/i ei'edrnenye -31281 
2 Adóa!apot novelo telelek összesen 6 895 
3 Adóalapot csökkentu téle/ek összcsen 7 060 
4 Ado a/up (1±2-3) - 31 446 

Jöl'e(!eleI,z -(nj'ereség) ininiinuiz iizc'gdllapIlasa: 

Sor- 
SZ4171 

Megncvezes 
Ertdlwdato/t 

 (cF/-han) 
/ Osszes hevdlel 427 548 
2 Osszes bevélelt csökkenió' lételek összesen 0 
3 Osszes bevé/elt növcló'  téielek összesen 0 
4 Korrigált összes bevélel (1-2+3) 427 548 

5 
Jövedelein —''nyereség) in ill in] In) 

rneg011apIlása (2%)  
8551 

6 Társasági ado ('9%) 770 

A Tdrsasdg a megállapIlottjövedelein -.('izyereség,) nilniinu,n szerinti adO alap u/an fizeti 
meg a 2019. évi tdrsasdgi adO! 770 ezer Ft értékben. 



5. TájéAoziaió (1(1(1(0/i 

5.1 Bdr-és Idtszáiizadalok 

A tár.yévhen a/oglalkozlalofi /)/l//,ka va/la/ok (if la'i)s slalisztikai lélszárna 60j6, az elozo 
évben 63/6 you. 

Jiérkol/ség összesen 185 197 ezer Pt, ehbôl a FEBicigok di/azása 1 646 ezer Pt volt. 

IJenula/o1: 
2018.12.31 	2019.12.31 

Sze,nélyi jell. ráfordItások  lisszeseir 203 064 eFi 226 514 eFi 
Ebbó'l: Bérkollség 160 868 eFi 185 197 eFi 

DójárubJkok 34 996 eFi 34 846 eFi 
Egyéb szemályijelleguI klz. 7200 eF,11 6 471 eFi 

5.2 /1 l"Z('l() tivz(segi'ivclol reszc'rC elô'Ieg, I%OlcsöIz foI'ovut(isa 

A gaz/asági ársavgl a vezei iisziságviselôknekés lag/ainak nenijlyósIioiiak elôlegekei,ná 	)  
kölcsönOkei. 

5.3 Felugi'eI/Ihizotlság 

AThá, ,negvzsgálla a rsasg könyeil s iralait, 	ellenréshez szukvégest 	 ô  
infir,nációkat, jelentéseket és ki,,niiaiásokai a lagok kérésére, a Tá,caság vezetése a 
rendclkezésiikre bocsáiotla. 

5. 4 K(1J)off  I(nhlogata.s'() It 1) Clii 11l(1l(IS(l 

A Társaság táinogaIásl összesen 6 358 ezer Ft érlékhcn veil igényhe a/bglalkoziaiollok her 
ésjárulék támogala'sa céljából. 

5.5 Kutatds és kIcérletifejlesztés Idrgyévi koltsége 

Kuialás, kIsérletifejleszlés a Iárgyévhen ne/n volt. 

5.6 Környezetvéde!enz 

A Társaság a környezetvédelini kOtelezetiségeil, a kornyezeire káros anyag és veszélyes 
hulladék gazdálkodás a haiályosjogszabályok és elô'Irások betariásával teijesliette, kornyezei 
szennyezds a levékenység során ne/il löriénl. Kornyezetvédelmi helyreállItási kOtelezeitségek 
nincsenek, céltarialék képzés nern történl. 

5.7A inegbIzhatO és valós összképlzez szukséges további adatok 

A szániviteli tOrvény elJIrásainak alkalinazása, a számviteli alapelvek érvényesItése elegendô' 
a inegbIzható és valós Osszképnek a inérlegben, eredmény-kimutatásban tôrténó' bemutatásához. 



5.8 A indrleg összeálluldsa 

Az 2019. évi egyszericI/eI1 eves heszái,zolóf Monoki Károly (reg.szánz: 137844) regiszlrálI 

nCrlegkCpes kOnyveló' kCszItelle. 

J)('IlZ!IL'J'I, jo1'e(feIlJleZoscLi I,11II(11OIt 

A !!ltu(!IoIt 1,! c'gnc'vezes'c t'lOZ() c''  

Tarlósan befekieteil eszközök aránya 
(heft k/cleft eszkOzök/összes eszköz,) 

0,47 0,64 

A saját iôke aránya 
(sajal ioke/osszesforras) 

0,33 1 

ForgóeszkozOk aránya 
.. (/orgoeszkozok/osszes eszkoz) 

,L 0 

A lô'/ce halCkonysága 
('adózoll eredmény/saját iôkc,) 

0,006 -0,67 

Likviditási inutato 
(/brgóeszkozok/kotelezellsCgek) 

1,1 ().i')7 

Rövid Iávz. iikvidilási rnulaló 
(forgócszkozok-koveteldsek/rovid Iejth'aui 0,66 0,12 

kotelezellsCgelç)  
Hitelfedeze/sCgi rnutalók 
('kövelelCsek/rOvid lejairalit 0,52 0,44 

kolelezel/ségelç)  

A'rbevCtel arányos liz/eli erednzCny 
(liz/eli eredmény/nettó árbevClel,) 

-0,07 

Tôkearányos üzlcli eredinény 
'üzleli eredmény/sajál tó'ke,.) 

0.02 -0,65 

Kisájszdllás, 2020. rndjus 26. 
Ugyvezetô' 

2358. 
'°9-oJ36• 


