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1. Bevezetı
1.1. Összehasonlíthatóság
Az alábbiakban a Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E jövedelmezıségi-, pénzügyi-, és vagyoni helyzete, annak
alakulása kerül bemutatásra az egyszerősített éves beszámoló adataiból képzett mutatószámok (megoszlások,
arányok, különbségek,...) segítségével. Az elızı idıszak és a tárgyidıszak azonos hossza alapján az adatok
megfelelıen összehasonlíthatók.

A mutató az eredménykimutatás szerinti pénzügyi mőveletek eredményének alakulását mutatja be értékben és
- amennyiben az értelmezhetı - százalékban vagy többszörösként.
A mutató az eredménykimutatás szerinti adózás elıtti eredmény alakulását mutatja be értékben és - amennyiben
az értelmezhetı - százalékban vagy többszörösként.

2. Pénzügyi helyzet
2.1. A pénzügyi helyzet alakulása
A pénzügyi helyzet alakulása
Az alábbi táblázat(ok) a 'Hol a pénz?' kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külsı
források változása (1. tábla) mely eszközcsoportok finanszírozási igényének változásában jelenik meg (2.
tábla).
Finanszírozás forrásainak változása
1000HUF
Saját források bıvülése

Tájékoztató
adat
-

ebbıl: tárgyévi mérleg szerinti eredmény
Külsı források bıvülése

Tárgyidıszak
200
0

-

-

0

ebbıl: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése

0

-

hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése

0

-

céltartalékok és passzív idıbeli elhatárolások növekedése

0

-

Összes forrásbıvülés

200

A táblák azt mutatják be, hogy a pénzeszközök állománya miért alakult úgy, ahogy alakul (nıtt vagy csökkent), megjelölve
a többletforrásokat vagy a források szőkülését, illetıleg azon eszközcsoportokat, amelyekben "áll a pénz".

2.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú
értékpapírok) állománya a tárgyidıszak folyamán 200 EFt összeggel, 100 %-kal nıtt. A rendelkezésre álló
források változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvezı.
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Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
1000HUF

Tárgyidıszak

Nyitó érték

200

Forrásbıvülés (+)

200

Finanszírozási igény bıvülés (-)
Záró érték

0
400

A mutató a mérlegben szereplı leglikvidebb eszközök (pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok együttesen)
állományát és annak alakulását mutatja be értékben és - amennyiben az értelmezhetı - százalékban vagy többszörösként,
megjelenítve a változás okait is.

2.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben
Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben
A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül nem változott, az mindkét idıszakban 100 % volt.
A mutató értéke a mérlegben szereplı pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok, valamint az összes eszközérték
(mérlegfıösszeg) hányadosaként kerül meghatározásra (leglikvidebb eszközök aránya). Amennyiben az adat mindkét
idıszakra értelmezhetı, úgy a változás is bemutatásra kerül.

2.4. Finanszírozási igény
Finanszírozási igény
A mőködési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések
finanszírozására) nem változott, az mindkét idıszakban 0 EFt volt.
A mutató azt fejezi ki, hogy az üzletmenethez szükséges eszközök milyen összegő finanszírozást igényelnek. A finanszírozás
igény a tıkehelyzettel, a belsı és külsı források arányával összefüggésben számos közvetkeztetésre ad alapot.
Amennyiben az adat mindkét idıszakra értelmezhetı, úgy a változás is bemutatásra kerül.

2.5. Külsı források aránya
Külsı források aránya
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E tıkehelyzete nem változott. A külsı források (kötelezettségek,
céltartalékok, passzív idıbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül mindkét idıszakban 0 % volt.
A mutató azt fejezi ki, hogy az összes forráson milyen arányt képviselnek a külsı (saját tıkén kívüli ) források.
Amennyiben az adat mindkét idıszakra értelmezhetı, úgy a változás is bemutatásra kerül.

2.6. Likviditási mutatók
Mindent pénzzé téve
Amennyiben a Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre
kerülne, majd az összes kötelezettséget és külsı forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tıke 0 EFt összegén felül
400 EFt pénzeszköz maradna.
A mutató azt fejezi ki, hogy az összes, a mérlegben szereplı eszköz mely összeg erejéig képezi ténylegesen a gazdálkodó
tulajdonát. A mutató értéke megegyezik a saját tıke összegével, a sajátos értelmezés a jegyzett tıke pillanatnyi
"árfolyamát" jeleníti meg. Extrémnek minısül, ha a gazdálkodó összes eszköze már a jegyzett tıkére sem nyújt fedezetet
(a saját tıke nem éri el a jegyzett tıke összegét), vagy az eszközérték a külsı forrásokra sem nyújt elegendı fedezetet
(a saját tıke negatív).

3. Vagyoni helyzet
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3.1. Eszközök összetétele
Eszközök összetétele
A mérlegfıösszeg az elızı idıszakban 200 EFt, a tárgyidıszakban 400 EFt volt. Az alábbi táblázat
az eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.
Eszközök összetétele
Eszközcsoport
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Elızı idıszak
1000HUF
%

Tárgyidıszak
1000HUF
%

0

0.0

0

0.0

200

100.0

400

100.0

0

0.0

0

0.0

200

100.0

400

100.0

A tábla a mérlegben szereplı eszközök megoszlását mutatja be azon idıszakokra, amelyekre a beszámolóban szerepel
értékelhetı adat. A megoszlás nem számítható, ha valamelyik adat negatív, vagy a mérlegfıösszeg nulla.

3.2. Források összetétele
Források összetétele
Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.
Források összetétele
Forrás

Elızı idıszak
1000HUF
%

Tárgyidıszak
1000HUF
%

200

100.0

400

100.0

Céltartalékok

0

0.0

0

0.0

Kötelezettségek

0

0.0

0

0.0

Passzív idıbeli elhatárolások

0

0.0

0

0.0

200

100.0

400

100.0

Saját tıke

Források összesen

A tábla a mérlegben szereplı források megoszlását mutatja be azon idıszakokra, amelyekre a beszámolóban szerepel
értékelhetı adat. A megoszlás nem számítható, ha valamelyik adat negatív, vagy a mérlegfıösszeg nulla.

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok
A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is - aránya a teljes
eszközállományon belül nem változott, az mindkét idıszakban 100 % volt.
A mutató értéke a mérlegben szereplı pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok, valamint az összes eszközérték
(mérlegfıösszeg) hányadosaként kerül meghatározásra. Amennyiben az adat mindkét idıszakra értelmezhetı, úgy
a változás is bemutatásra kerül.
A mutató azt fejezi ki, hogy a fordulónapon rendelkezésre álló leglikvidebb eszközök mennyiben képezik ténylegesen
a gazdálkodó tulajdonát, illetıleg mekkora az a tulajdon, amely nem a leglikvidebb eszközök formájában áll
rendelkezésre.

3.4. Saját forrás: saját tıke
A Bszemes-Bıszöd Bőnmegelızési E tıkeerıssége nem változott. A saját tıke aránya az összes forráson belül
mindkét idıszakban 100 % volt.
A mutató értéke a mérlegben szereplı pozitív saját tıke, valamint az összes forrás (mérlegfıösszeg) hányadosaként kerül
meghatározásra. Amennyiben az adat mindkét idıszakra értelmezhetı, úgy a változás is bemutatásra kerül.
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A mutató a mérlegben szereplı saját tıkében az értékelésbıl (értékhelyesbítésbıl vagy valós értékelésbıl) eredı
tartalékot emeli ki, bemutatva annak értékét és - amennyiben az értelmezhetı - saját tıkében képviselt hányadát.
Az értékelési tartalék a saját tıke deklarált, de nem mindenhol figyelembe vett eleme.

3.5. Külsı források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív idıbeli elhatárolások
A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív idıbeli elhatárolásokat is - aránya
az összes forráson belül mindkét idıszakban 0 % volt.
A mutató értéke a mérlegben szereplı kötelezettségek és a céltartalékok, valamint a passzív idıbeli elhatárolások (mint
quasi-kötelezettségek) együttes értéke, és az összes forrás (mérlegfıösszeg) hányadosaként kerül meghatározásra.
Amennyiben az adat mindkét idıszakra értelmezhetı, úgy a változás is bemutatásra kerül.
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