
 



 



 

 

 

 

 

 



 

  
 
Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: 
 

Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása 
 

 
 
 
 
 

 
A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi 
kifizetése, másrészt a  szállítói kötelezettségek jelentős (-2702 e Ft) csökkenése 
okozta. 
 
 
 
 
 
 



 
Saját tőkearányos eredmény 

 

 
 
 

 
Az üzemi eredmény az előző évhez képest, 2.768 e Ft-tal nőtt. Ennek oka főképp 
az, hogy az egyéb bevételek között kimutatott pályázati támogatások a 2011-es 
évhez képest annak tízszeresével realizálódtak. Az árbevételünk 138,5 %-kal 
magasabb volt a 2011. évinél, a ráfordítások viszont nem növekedtek ilyen 
arányban.  
 

Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása 
Árbevétel arányos nyereség 

 

 
 

 
 

 
A társaság árbevétele az előző évhez képest nagyobb mértékben növekedett, mint a 
költségek aránya, az adózott eredménye 2.706 E Ft-tal magasabb a 2011. évinél.  
 
 
 
 
 



Eszköz arányos nyereség 
 

 
 
 

A  mutató javulását alapvetően az határozza meg,  hogy  a 2012. első félévének 
negatív eredménye miatti takarékos, visszafogott gazdálkodás mellett saját erős  
beruházás egyáltalán nem történt, a befektetett eszközök nettó értéke az 
értékcsökkenés miatt 6,8%-kal csökkent, ugyanakkor az adózott eredmény 220,7 
%-kal nőtt. 
 
 

Likviditás és adósságállomány alakulása  
likviditási gyorsráta 

 
  

 
 
 

 
 

 
A likviditási mutató 5,8%-os javulását az okozza, hogy a rövid lejáratú 
kötelezettségeink 30,3 %-kal, pénzeszközeink pedig 28,6%-kal csökkentek. A 
pénzeszközök kisebb arányú csökkenése pozitív irányba tolta el a mutató értékét. 
 
 



 
Adósságfedezeti mutató 

  
 

 
 
 

 
 
A követelések 775,8%-kal növekedtek, a kötelezettségek viszont 30,3%-kal 
csökkentek a 2011.évihez képest, e két tényező együttes hatása okozza az 
adósságfedezeti mutató fenti értékét. A követelések a rövid lejáratú 
kötelezettségeket teljes mértékben fedezik.  
 
EBITDA 
Üzemi eredmény + Amortizáció   4997/3068  8.065 e Ft 

 
ROA (eszközarányos megtérülés) 
Adózás előtti eredmény/Összes eszköz  5021/42867  11,71% 
 
ROE (Saját tőke arányos megtérülés) 
Adózott eredmény/Saját tőke    4948/15780  31,36% 
 
 
 
 
 Az elfogadott 2012. évi üzleti tervben a 2011.évi adatokhoz képest jelentős 
növekedések mutatkoznak mind az egyéb bevételek, mind az anyagjellegű, illetve 
személyi jellegű ráfordítások tekintetében.  
A jelentős növekedését a tevékenységi körök bővülése magyarázza. A Forrás 
folyóirat kiadása és a Zománcművészeti Alkotótelep működtetése a hozzá tartózó 
bevételi és költségadatokkal megnövelte a korábban önmagában működő Kerámia 
Stúdió működési adatait. 
  A 2012. nyitó pénzkészlet 13.986 e Ft volt, ez adta az év első hónapjaiban 
felmerült bérek és járulékok fedezetét. Az első félévben bevételeink nem fedezték a 
kiadásokat. Ennek főként az az oka, hogy az első félévben a Nemzeti Kulturális 
Alap elnyert pályázati támogatásai nem érkeztek be, a költségek egy részét pedig 



már ki kellett fizetni. A KMJV Önkormányzati támogatás nem fedezi a bérek és 
járulékok összegét sem, a Forrás Kiadó az előre megítélt támogatás második 
részletéhez pedig csak júliusban jutott hozzá.  
Az év közben jelentkező likviditási problémák (városi támogatás jelentős késéssel 
érkezett) miatt a költségeinket is erősen visszafogtuk.  
 

A harmadik negyedév gazdaságilag és pénzügyileg feszített gazdálkodást 
követelt meg.  A tulajdonosi hozzájárulás augusztusi és szeptemberi részlete késve 
(szeptember második felében) érkezett meg, és vevő követeléseink egy része is 
jelentős késéssel került kiegyenlítésre. Ennek ellenére a tervezett szakmai 
programjainkat ebben az időszakban is megvalósítottuk. 

A 2012-es év sikeres zárásához saját hatáskörben gazdasági „megszorító” 
intézkedések  váltak szükségessé. 
A Zománcművészeti Alkotóműhelyből az év során két dolgozó munkaviszonya 
szűnt meg közös megegyezéssel, és december 31-el a stúdióvezető 
munkaviszonya is megszűnt. A Kerámia Stúdióban átmeneti munkakör 
átszervezéssel egy négy órás dolgozó munkaviszonyát mondtuk fel. 
Megvizsgáltuk, hogyan lehet az azonos munkakörökben dolgozók között a 
feladatokat hatékonyan átszervezni.  
A gazdálkodás során figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a 2013. első hónapjaira 
tartalékot kell képeznünk, hogy az első tulajdonosi hozzájárulás megérkezéséig 
finanszírozni tudjuk a működést, tekintettel arra, hogy saját bevételeink jelentős 
része a nyári hónapokban realizálódik. 
A téli hónapokra ésszerű takarékossági intézkedéseket tettünk. Az irodák egy 
épületbe költöztek, ahol megoldható volt, leengedtük a csőrendszerekből a vizet, 
és nem fűtöttünk. Ahol ez nem volt lehetséges, csak temperáló fűtést 
alkalmaztunk. 
Felülvizsgálatra került a jelenlegi energiafelhasználás is, és elkezdünk egy 
gázenergia költség csökkentését célzó átalakítást, a gázmérő órák kisebbre 
cserélésével. 
 
 A fenti intézkedések hatására év végére pénzügyi helyzetünk stabilizálódott. 
Az első közös évet az új tevékenységi körökkel gazdaságilag és szakmailag 
sikeresen zártuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CASH FLOW KIMUTATÁS 

 
 

  Megnevezés 2012.12.31 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 
(Működési cash flow, 1-13. sorok) - 2.609 

1. Adózás előtti eredmény +  5.021 
2. Elszámolt amortizáció + 3.068 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +   
4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +   
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +   
6. Szállítói kötelezettség változása + (váltótartozás) - 2.702 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +  955 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +  - 393 
9. Vevőkövetelés változása +  - 6.620 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. + 396 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + - 2.261 
12. Fizetett, fizetendő adó  -73  
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -  

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)  

-1.395 

14. Befektetett eszközök beszerzése -     - 1.395 
15. Befektetett eszközök eladása +     
16. Kapott osztalék, részesedés +  

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 

 

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele+  

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 
bevétele +  

 

19. Hitel és kölcsön felvétele +  

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 
törlesztése, megszüntetése, beváltása + 

 

21. Véglegesen kapott pénzeszköz +  
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -  
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -  
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -  
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -  
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -  

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek változása +  

 

IV. Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok)  - 4.004 
 
 
 
 
 
 
 



 
A Cash-Flow kimutatásban szereplő pénzeszköz változást az összefoglaló 
indokolja. 
A 2013. nyitó pénzkészlet 9.982 e Ft, ez adta az év első hónapjaiban felmerült bérek 
és járulékok fedezetét. Jelenlegi bevételeink fedezik a legszükségesebb kiadásokat. 
Az első negyedévben gazdálkodásunk visszafogott, mert a Kerámia Stúdiónak és a 
Zománcművészeti Alkotóműhelynek is a fő bevételi szezonja a második és 
harmadik negyedév. 
 Az első negyedévben arra törekedtünk, hogy a NAV felé rendezzünk 
minden kötelezettséget, hogy tudjunk a most folyó pályázati eljárásokhoz nemleges 
adóigazolást kapni, hiszen minden évben jelentős pályázati bevételeket érünk el.  
 Jelenleg már az alábbi pályázati pénzekről tudunk, illetve részben 
rendelkezésünkre áll: 
4.000 e Ft  (az Iparművészeti Múzeumban megrendezésre kerülő kerámia kiállítás 
lebonyolítására),  
14.500 e Ft (Forrás folyóirat kiadásához), 
1.100 e Ft (arculat fejlesztésre) 
 
Befolyó saját bevételeinkből a szállítói számlákat rendezzük. 
 
Tájékoztató adatok: 
2013.03.31-én: 
 kifizetetlen szállító:  3.079 e Ft 
                követelésünk: 
  vevőkövetelés:                                   4.215 e Ft 
                         NAV-nál áfa túlfizetés:                   947 e Ft 
                         összesen:                                       5.162 e Ft 
 pénzkészlet:     pénztár:                                           339 e Ft 
                          bankegyenleg:                             14.417 e Ft 
            
Jelenlegi szabad pénzkészletünkből a soron következő béreket rendezzük, pályázati 
elszámoláshoz kötött pénzeszközünk 10.101 e Ft. 
 
Összefoglalva elmondható, hogy likviditásunk jelenleg stabil. 
 
Vállalkozásunknak a KMJV Önkormányzattal szemben fennálló tartozása, 
kötelezettsége nincs. 
 
Mindhárom alkotóműhely a munkaterve szerint végezte munkáját, a Forrás 
decemberi száma rendben megjelent, folytak a 2013-as évfolyam tervezésének 
munkái, a Zománcműhelyben pedig folyik a májusi alkotóműhely szervezése. 
A három műhely részletes szakmai beszámolóját a közhasznúsági melléklet 7.sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
Kecskemét, 2013.04.17. 
 
     dr.Füzi László 
                                ügyvezető  
 


