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GAZDASAGI-PENZUGYI

A 2011-es dvre egy dinamikus,
tervezett haszonnak biztosftania kell.
valamint a szelektfv hulladdk drtdkesftd

A 2011-es dv eredmdnye 134.423
201,11olo -os jcivedelmet jelent.

Az els6 negyed6vben a tervezett I I .167
Fobb tenyezok;

- A jovedelmek 100,13 o/o-os me
tervezetthez viszonyltva 9l .59
bdrjellegti kciltsdgek = 94,78 o/0,

- Alapvet6en a tcibblethaszon a

iizemanyag megtakarft6sn6l van
zs6kokb6l is kevesebbet
fordftottunk plusz k6ltsdgeket.
tervezett szoci6lis kciltsdseket
gondoltuk, hogy ink6bb fordi
gyerekei szhmdra, mint alkalman
tervezett r6fordft6s is elmaradt.

- Ldnyegesebb t6bbletkoltsde a lel
kontdnerekre vonatkozik. Isdn
{.igyfeleinkhez.

A m6sodik negyed6vr e 13.724lei hasznot

Befolydsol6 tenyezok:

- A jrivedelmeket 102,14 o/o -ban te
szlrmazo j civede lem a kont6nerek

- A r6fordit6sok megval6sft6sa 92,

bdrkdltsdg es j6ruldkai 97 ,6 oh, eg 1b koltsegek 83,92oh.

ol,o A 2011-ES pV TEVEKENYSEGER6L

eredmdnydben popitiv k6ltsegvetdst terveztUnk, A
6rkalkul6ci6ban eloirt 5 o/o -os fejlesztdsi alapot,
I szdrmazo bevdr:eldket.

i nett6 haszon a terVezett 66.93g lejjel szemben, ami

e.j haszonnal szemben 24.197 lejt val6sftottunk meg.

valositris6val sz,:mben a 16fordftiisokat
% -ra Ieszorftani. (anyagi k6ltsegek

sikeriilt a

= 86,81o/o,
kriltsdgek = 90,65 %);

ft6sokb6l ftdpzodott, jelent6sebb tdtel az
(24 %), (5,32/ 4,21 lei) a szelektiv gyiijldsre szrint
tunk a tervezetlnpl, valamint a biiitzisra sem
bdryellegil koltsdgef is a tervezett alatt maradtak, a
6tcsoportosftottuk a negyedik negyeddvre. Ugy
k egyszeri jele,nl$ss66 drteket az alkalmazottak
t egy nagyon kis Qsszeget. A szakmai felkdszftokre

i t6rgyak tdtelein{l rapaszalhar6 ds a ll00 l_es

szerint vds6ro ltfrn k es kihe lyeztti k oket az

eztiink a megval{sitds 28.193 lej lett.

tettiik, amihez 
_i rirfr lt a kereskedel m i trirspsrlgokt6l

Yo, amibol anyagi koltsegek szinddn $g,65
o,



- Jelentosebb tetelek : ljzemanya
szinddn figyelemrbevett egysd
a tervezetthez vis:zonyf tva 30 o/o

- A bdrkcjltsegek is a tervezet sz

csbkkent az a\kalmazottak
m6shol ndlktilcizheto szemdly
dtkezdsi jegyeket biztositottun
olyan feltdtellel, hogy akkor le
teszik. A feltdtel teljesiildsdvel
elemzdse es j6v6hagy6sa ut6n

- A kiilso szolg6ltatzisok tetele
ideiglenes lemond6sa. (saidt au

A harmadik negyed6v re 2'.\.369 lei_t t

Mutat6k szinddn ez a kdvetkezo
Anyagi kdltsdgek 67,5 %o: az izemanya
kellett javft6sokra elk6ltenijnk a bete
volt.

A bdrjellegri koltsdgek 105,3 %o _

ttil6r6k kifizetdse rdven. Ami ezt ellensril
rdszben, az alkalmazottak motiv6lts6sa n

Az egyeb kdltsdgek emelkedtek 4,
cdltartaldkokat kdpeztii n k.

A negyedik negyed6v eredmdnye lg.57g
29.000 lei a szelekt iven b6l6zott h u Iladdk e

A jdvedelmeket 120,1 g o/o ban va

Anyagi kciltsdgek szirrddn szinte mi
kdltsdgek 112,8 % ra emelk:edtek. ami
jegyeknek,

Egydb anyagi kdltsdgek terdn a t[
szelektiv b6l6k nyilv6ntart6si drrdkdt (9900 I

A fenti adatok grafikus 6br6zol6sa ban szemldlteti a lefnarat.

eladott

szelektfv zs6kok. Az Azemanyas. tlra a
alatt maradt mfig az elso feldvben, szelek
adtunk ki.

nt alatt maradtal<, olyan k6ri.ilmenyek k
a, a nappali kapusszolgdlatot az 6ppen

oldottuk meg, Jfnius h6napt6l az al
Ez a juttatiis az elso bdrt6rgyal6sok
eseddkes, amikor a gaz,Casilgi mutatok

az igert juttatrist az alkalrnazottaknak a
gadtuk.

lenyegesen csok.kent, egyik Ienyezo a
i gdnybevetele, bi!rmentve)

i.ink, amihez vil;zonyitva a haszon 37.g55

alakLr lt: jcjve,delmek | 02,6 %o, r6ford i
6ra lassan megkdzelftette a tervezettet, v
tt Osszeget es a szelekt(v zs6koknill is m

emelkedtek az <itkezesi jegyek hatiis6ra,
zza az anyagi ke ltsegeknril tapasztalt

man.

%o -al, ezert a l.lintldvoseigek megnci

lei haszon helyett 44.07i, lei megval6sf
dkesftdsdb6l szdrmazott.

ottuk meg, a rdfc,rdftiisokat I 00,6j % _ban

tdtelndl megtakarit6s tapasztalh at6, a
jelentos szerepe volt a rlril6r6knak es a

ldpds 10,5 oh , figyelembe kell vennlink
i) amijelen esetben r6forditdsnak minosijl.

oltsdgvetds

iv zs6kokat

zott, hogy

nt levo es
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A negyedik negyedevben levo i
hat6sa, J[lius h6napban a berjellegri rrifi
jegyeket a kdvetkezo h6napra tetriik 6t.

Javadalmaz6s szinden a te
ami az eldrt eredm enyhez, ds a mesva
tril6r6kb6l ad6dik (747 oraJdv ). va
alkalmaztunk rdszmunkaidoben a kintl
1,417 lei, nett6 bdr 1,014 lei, l9 szemdly

GAZDASAGI - PENZUCYI MUTATO

KOLTSEGS ZERKEZET AZ oSSZK<JIISd

Javadalmaz6s

Uzemanyagk6ltsdgek

Szol96ltat6sok

Ad6k ds illetdkek

Vilfemos energia* viz

FTATEKONYSAG

R6ford itdsok hatdkonys6ga (brutt6 haszon)

Jcjvedelmek hatdkonys6ga (brutt6 haszon)

Forg6eszkdzrik forg6si se bessdge

Egy fordulat idotartama

Kint Iev6sdgek behajtd sa(64733)

Beszrill it6k kifi zetdse

STABILITASI MUTATOK

Fizetokdpessdg

Li kvidit6s (6ltal6nos)

Likvidir6s (azonnali)

vedelem-kiugr6s a szelekt[v hulladdk
itdsok cscikkenese annak eredmdnye.

hez viszonyitva a trilldpdis 2,53 %o (
tt haszonhoz viszonyitva kevds, es

rmint abbol.hogy Tusn6d kdzsdgben e;
segek begy(ijtdsdre. Atlagbdrek 20l I _ben
tlagletszitmm al s:z6m o I va.

hez viszonyltva: yo
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Megldvd forg6alapok

Sziiksdges forg6alapo k

Keszpenz + bankok

A fenti mutatok kisz6mftris6n6l
dsszeget. Egyreszt azert mert az osszeg n
viszont azert merl az ev veglig meg a Uan

Kevds kivdteltol eltekintve a mut

Ugyvezeto

terdn, valamint azt, hogy a hatdkonys6g
amiket i gyekeztiink hatdkonyan fel haszn6l

Az izemanyagkdltsdgekndl van eg
ki, ds a forg6eszkcizOk forgdsi sebessdge is

A megval6sitott hasznot az alapit6
fel : 20 oh -ot tartaldkapara, amibol 5oh lei
ktilcinbrizet rendeltetdse 16l a Klzgyij les hiv

45.781

13.964

3l .817

kfviil hagytuk a tcjrzstoke emeldsd
n a termelotevdkenysdget hivatott szols6l
i sz6ml6n volt.

j6k, fejloddst rnutatnak, stabilit6st a fi
megnOvekeddsel,el ncjvek:edtek a Denzta
i

kevds novekedds, ami ink6bb az tr hatit
kent, igy me5Jtdriildsiil.r g nappal nott.

:irat ds a tdrvdnyes rendelkezdsek alapjd
ato az ad6alapb6l, l5 o/o viszont ad6zott
ott hat6rozni,

Fokonyvelo

195.73s

85.3 75
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