














































Kiegészít  melléklet 1.sz melléklete

Távh szolgáltatási tevékenységre számított nyereség korlát: 6 329 280 E Ft x 2,0 % = 126.586 E Ft.



A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelel en. A változás kifejezhet  értékben,
százalékban, vagy mindkett ben.

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelel en. A változás
kifejezhet  értékben, százalékban, vagy mindkett ben.



A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.



A mutató azt fejezi ki, hogy a saját t ke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az el z  évben és a
tárgyévben. Nem számítható, ha a saját t ke negatív, bármelyik tényez  nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját t ke milyen mértékben fedezi a készletek záró állományát az el z  évben és a tárgyévben.
Nem számítható, ha a saját t ke negatív, bármelyik tényez  nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a m ködés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem
számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a vev i követelések fordulónapi állománya hány naptári napi árbevételt köt le. Egyszer sített
éves beszámolónál nem számítható. Nem számítható továbbá, ha bármelyik tényez  nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját t ke az el z  évr l a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett t ke
változására.

A mutató a saját t ke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényez  nulla vagy negatív, vagy a
végeredmény értékelhetetlen.

A mutató a saját t ke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját t ke
negatív, bármelyik tényez  nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem
számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az el z  évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a
pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.



A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított
arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a
végeredmény értékelhetetlen.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az el z  évben  és  a
tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegf összeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem
számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlev ségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát
tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény
értékelhetetlen.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a
kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a m ködés egy naptári napjára jutó
árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény
értékelhetetlen.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi m veletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának
abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az el z  évi adat nulla.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem
számítható, ha az el z  évi adat nulla.



A mutató az adózott eredmény és a mérlegf összeg arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha
valamelyik tényez  nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az adózott eredmény és a jegyzett t ke arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik
tényez  nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az adózott eredmény és a saját t ke arányát fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját t ke
nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az el z  évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha
az árbevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az el z  évben és a tárgyévben. Nem
számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az ezer forint érték  befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az el z  évben és a tárgyévben.
Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az ezer forint személyi jelleg  ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az el z  évben  és  a
tárgyévben. Nem számítjuk, ha a személyi jelleg  ráfordítások összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

A mutató az id szak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az el z  évre és a tárgyévre.

A mutató a mérleg szerinti eredmény el z  évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.




























































