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Jelen besz6mol6 adataira vontkoz6a
adatai mdg nem v6glegesek, 6s az ebbol azi

Az els6 feldvre 131,433

ysdgdr6l 2012 Szeptember 30 - ig.

figyelembe kell venni, hogy a harmadik negyeddv
kb6l sz6rmaz6 haszon nincs mds ad6zva.

tiszta

terveztiink, amivell szemben a maeval6sitds

163,524lej.

Az els6 negyedevet vesztes6ggel
teljesitettiik, a rrifordit6sok viszont 6,25 o/o

Az

any agi j el

legri r6fordit6sok k6zii I
tdbbi tdtelndl megtakarit6sunk volt.

uk, annak ok6n, hogy a jdvedelmeket 97,13 5-ban
6tl

6ptdk a terv ezzetlet szi rrtet.

izemanyagn6l ldpttik titl a tewezettet 16
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A szeuoddsek megkcitdsdre

az fj
ekkel a tervez,ettndl t6bb szemllyt alkalmaztunk,
hogy mindl hamarribb befejezzik a munk6t ezdrt az idev6gi, k<ilts6gek o/o-al
1
a tervezett fiild
emelkedtek. Az egyeb koltsdgek
il nem vettiik figyelembe a kiilftjldi kisziill6sokat
amelyek szi.iksdgesek voltak, H6rom sze ly Ndmetoszilgbe'l hozott egy
komplex c6lg6pet, a
kisz6llris 13 ezer lejbe keriilt.

A rekl6m ds hirdetds pozici6n6l is tti
intenzivebb hirdetdsi kamp6nyra van szij

A II-ik negyeddvben a tervezefi i
ldptiik tril. Ennek eredm6nyekdnt a f6ldvi

A

jdvedelmek

megndvekeddse

rissze6ll itrls6n6l csak az elcidiink

tigyfeleivel
nagyobb jrivedelmet sikertilt el6rni. E
rijrahasznosithat6 hulladdkot. Ekona az 6
7 0 Yo-ban te lj e s itettiik.

atervezett kerete, mLivel rigy gondoltuk, hogy

meket 15,64 Yo-aL a r6fordit6sokat
163,524lej.

l0.gl

%-al

alaptevdkenyr;dgbcil ad6dik, a k6ltsdevetds
Itunk, az adatokat kritikusan kezelve, de vdgiil
az idoszakben kezdttik rijra eladni a b6l6zott
kedvezcibbek lertek, a fdlLdv vdgdig az drtdkesitdst

Az 6sszk6lts6gen beltil az anyagi

llegi.i rrifordit6sokn6l volt tfll6p6sunk, mivel fel
kellett szerelni ds ell6tni a Szereda-i munka
tot. Megnottek a p6takatr6sz 6s javitdsi koltsdgek
is, mivel az egyik cdlj6rmtin6l nagyobb rnegh b6sodrls t<irtdnt.

A bdrjellegii r6fordit6sok

ebben a
tdbb szem6lyt kellett alkalmazzunk mint
fore es6 brutt6 j<ivedelem l600lej, a nett6

ben is nagy'obbak lerttek a tervezettn6l, mivel
yit terveztiink eredetiles:. A feldv szind 6n az egy

nt 1202 lej.

Az amortizdci6nii mesvilltoztak

, mivel a ktilts6gvetdrs elk6szit6s6n6l 4tervezett

az

beruh6z6sok 6lettartamht 12 ewe vetti.ik

, viszont a konkrdt esetekben legt(ibb 9 -10
6wel tudtunk szilmolni. Ehhez jrin m6g a isebb 6rt6kri 120 literek kukdk esete. melvok szint6n
12 6vre voltak bekalkul6lva. a bi
fgy it6lte meg, hogy l6v6n hasznalt p0anyagt6rol6ed6nyekr6l van sz6 5 dves id6tartam
lesznek alkalmasak a c(ilra. Ezek leltilri t6rgyk6nt
vannak lekdnyvelve 6s havonta az
| / 60-6v al terhelj iik a r6tfordit6sokat.

A harmadik negyed6v eredmdnye

A mostanig be6rkezett sz6ml6k

6s

pozitiv, kb
5b

adatok

tiO ezer

alarplfun a

lej brutt6 haszon.
jo,vedelmeket 117 Yo-ban, a

r6forditrlsok at 99,4 %o-ban teljesitetttik.
L6nyegesen kiugr6 t6tel a jd
eg6sz 6vre tervezetthez viszonyitva is 170

A r6forditSsoknal nagyobb

n6l a pr6selt b6l6k 6rt6kesit6se, tdbb mint 400 Yo, az

an az izemanyal4nfil 140,4 o/o, a szelektiv hulladdk
elsz6llit6sSra szolg6l6 zs6kokn6l tribb m
3 szorosa teryezefinelq a leltilritSrgy{k kop6si
kdltsdgei - a 120 literes kukdk havi
6rtdke tdbb mint 6000 lej - . Megemlitj{ik mdg a
biaositrlsokat, amelyek 6rt6ke szintdn na
a tewezettndl, mivel tdbb gdpj6rmiivef vettiink,
mint amivel eredetileg sz6moltunk, ami
ly6solja a helyi a,J6kat is.
elt6rds

A

bdrezdsi krilts6gek is eltdr6st
szem6lyt sz6moltunk a Szereda-i mun
alkalmazva, amibril I szemdly rdszm

a tewezetthez vir;zonyitva . Ere{etileg

24

amihez viszonyitva jelenleg 35 szeindly
zelndly van
Ennek krivet:kezt6ben a b6rjellegii 16{ordit6sok

118,9 oh - on 6llnak a tervezetthez kdpest.

A

h6rom negyeddvet

vetkez6ket l6thaljuk s:zi-zallkban a telvezetthez

viszonyitva
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Ezek alapjitn, a Csikszereda-i mun
t a tewezett vesztesdggel szemben ttibb mint
190 ezer lej hasznot hozott, a Szentsimon-i eredmenyek szerdnyebbek, csup6n
40 ezer lej, igaz
ezen a munkaponton a raforditrisokat
r volt mihez I'iszonyitani, ez6rt a kciltsdgvetds
kdszitdsdndl figyelembe is vetti.ik ds
itottuk azokat.
Pdnziigyileg egy viszonylagos e
ilyr6l beszdlhetiink. AltailSban a kintldv<isdgek 6s a
besz6llit6ink feld val6 tartozfusok ar6nyban annak. Szeptember 30
-6n a beszdllit6inkfele 325
ezer lejjel tartozunk, amibr5l kiemelek
any tdteft Carlo Zilliani fele tartozunk egy
prdselthulladdk-szrlllito ut6nfut6 ir6b6l I
ezer lejjel, eloleget rn6r a.dtunk, az Atrak66llom6s
feldpitmdnydbol Ferodora KFT- nek 65
lej - ok6berben rn6r l,li van fizetve -, Fineco 42 ezer
lej, Tega 40 ezer lej stb. H6trel6kos tarto
k nincs. Az iigyfelek oldral6n ugyanakkor 546 ezer
lej van, Csikszereda 380 ezer lej, Szentsi n 166 ezer lej. A harma,Jik negyeddv
szilmlait a
term6szetes szemdlyek feld szeptember
6llitottuk ki, a tan6csok feld is az esed6kes sz6ml6k
ezen a d6tumon mentek. F,zeknagy reszlt
folyam6n befizetik.
A tevdkenys6g fenntartja 6nmag6t.

A

beruhtniisokat illet6en, szeptem
30-ig a rendelkezdsi.inkre bocsrljtott 2,590.000
lejbol tribb mint 2.530. ezer lejt kifizetti.ink mib<il 245 ezer lej Afa. Foly6sz6ml6n
ds lpk<jtve a
bankokban, tcibb mint 330 ezer lei van. A vrillalkoz6s fej lesrztdsdre, alapeszkdzdk
v6g6rlas6ra
ritutalt trirzst6ke csak erre a cdlra van
6lva, amit nr6g be kell szerezni erre a c6ka
penzigyi fedezete van.

Kdrjtik a Krizgyiil6s j6v6hagyfs6t

a

Itsdgvet6si mutat6k m6dosit6s6ra a megval6sitdsok

alapjdn az elso hdrom negyed6vre.

Vezet6tantics

