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Szolgáltató e5régünket a gazdasági tánaságokról sáló 1988, évi

VI.tv.29Ó. 1. bekizdése alapjin egyszem élyes, zárt alapítású rész_

vénytánaságként a 14ol191. aÁmú HM határozattal a Honvédelmi Mi_

nisztérium alapította:

"HM CENTRÁL Mo§odÁ} Áhnl RészvénytÁrsoság"
elnevezéssel, határozatlan idóre.

Az alapítás ideje: 1992. április 01.

Röüdített címszava: CENTRÁL Mosodák Rt.

A társaság slkhelye: Budapest, Róbert Károly krt. 47,

Az alapítás élja, ho5t:

- a meglévó kapacitásávat továbbra is maximálisan kielégítse a
katonai szervéz€tek ti§zta ruházatának ellátása vonatkozásában megje-

lenő mosási, ve5lti§ztítá§i é§ jaűtá§i igényeit;

- szabad kapacitásánatr mind te|jesebb kihasználása érdekében
társfegreres testúbtek, közületek és eryéni megrendelók résáre is
végezzen szolgáltatást;

- hatékony munkaeró foglalkoztatással, a rendelkezqte álló esz-

közikkel hosszú távon is rentábilissá tege tevékenységét.

A részvénytánaság alapítási évétól függetlenül szolgáltatrási ágaza-

tában, - mint ai MH Textllttsztító és Jevlűüzem tevékenységének foly_

tatója - na§r ha§lományokkal és taPa§ztalattal rendelkezik A honvéd-
ségi-bázisokhoz-ielepülve étizedeken keresztü végezte azok ruházati

tiúftási igényeinek éuátasat. nz uegtitis megbatározta és egedülállóvá,
valamint Éomplexé tette tevékeny§ége jellegét, nivel a tisaítás mellett a

ruházatot jaütja is, továbbá gondoskodik a sállítástól.
Korábban-a szolgáltató e5négnek a vevókapcsolatát mifieg 85,X) 7o-

ban a bonvédségjebntetlq A8&a§ évek elejétól kezdódő gazdasági vilz_
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szaesés a honvédség anyagi hel}rzetét is erósen befolyásolta, aminek kö-
vetkeztében a megrendeléseinek trendje fokozatos vi§§zaesést mutat.

Már a korábbi gazdálkodási formában is magas sdrrvonalú techniká-
val rendelkeztiilr\ jelenleg pedig megújult gépparkkal, a vázlat szerinti
tíz telephellyel vállaljuk:

- honvédségi alakulatok, intézetek, intézmények ruházatának
egléb textilneműjének

- kórházak és egésnégü5ri intézmények textfliáinak és poliuretán
ágbetéteinek

- szíllodá§ panzió\ konferencia központok ágr és asztalneműi-
nek

- bán},ák, szervizek és e5léb vállalkoások erő§en §zennyezett
munkaruháinak

- e5rcnruhák és fels,clruházati cikkek mosását, vegrtisztítását és
javítrását.

Az alaptevékenység keretében a tárgr év végén megkezdtük az egész-
ségüryi intézmények résáre e5ledülállóan az onágban a steril-textfliát
bizto§ító'fertótlenító mosás' szolgáltatásunkat. Územfenntartó Úze-
münk révén felkészütek va5runk még ipari mosó_ és vasalógépek, ka-
landerek felújítására is. Továbbá az előbbieken felül korlálozott mérték-
ben végez az Rt. minden olyan tevékenységet (pld: konfekcionálás, sál-
lítlá§, textilké§zítás, bérraktátozás, stb.) melyek profilba illeszthet6en sza-
bad kapacitásunk lekötését biztosítja.

A vázoltakból adódóan a megrendelói kör a honvédségből e§/éb
fe5reres testületekMl, kórhrázakMl, §zíllodákbót, ipari tizehekMi és
egléni megrendelókból tevódik öcszn, alapzolgáltatást tekinwe jelenleg
a következó megovlásban:

- honvéd*gs6,8Vo,

_ ársíegr;era 4,4Vo,

_ kiczíi|et8,1%,

_ egéfiO,1Vo.
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Yrgronü5rl, pélzüEll és Jövedelmt hclyzet

A CENTRÁL Mo§odák Rt. a égbíróságon 581.428.- eFt tókével
le{t bejepeale. Az eltelt idóezak vagoni, penzüryi és jövedelmi helyzete
alakulásának bemutatá§ánál lényegében az évet zát6 tényszámoknak a
tervhez való viszonyítására szodtkoáatunlg mivel új a|apítlis lévén a te-
vékenl,séget végá el6d ceghez - mint bázishoz - az eltéró gazdasági hely-
zet és műk<ldési jelleg miatt nem lehetséges.

Indulásnál az <!ss zq qzközértéken belü a tárryi e.szközök és forgó-
eszköók megosdási aránya 59,ü2 és 40,78 Vo volt Aminimális különki-
zetet az immateriális javak állománya jelenti. A tókeszerkezetének ala-
kulását a kiivetkezó mutatósánok érzékeltetilc

A forgóeszköz és tár5ri eszköz arányának változása tükrözi, hory a
gépcserés beruházás záró szakaszában pénzeszközeink jelentős rését
tár5ri eszközik bqzeruÁére és azzal össefüggő beruhrázrási munkákra
fordítottuk. A tárryi eszközök é§ immateriális javak bruttó értéke
79.088,8 eFt-tal nőtt, melyben elsámolá§ra került mintegy 22.- MFt ér-
tékú felújítás.

A forgóeszközelnk öaszetételében kimutatható vállozága az előb-
biekben vázolt beruházáso\ valamint a készletek növekedésére is jelen-
t& kihatással vannak, melyek következtében pénzeszközeink csökken-

A vagyoni helyzet alakutá§a

MuBtóL Index%

megnevezése szimítísE teív tény

Tírg;ri esz.közök
aíanya

Forgóesz*öz
aránya

Tőke ellátott.í8

Források aránya

eszközérték

saját t(íke M.D.

6r,60

38,40

%,ffi

5,43

59,0ó

39,00

9l,u

8,62
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tek Szintén meghatároó jelentóségú a pénzeszközeink alakulására s

múködésünkke| velejáró, 30 MFt-ot, esetenként a 40 MFt-ot is megha-
ladó vevőállomány. A mutatószámokból azonban így is kitúnik, hog5l
penzügyi helyzetünk stabil.

A likviditrási mutatókból (493,5 és 365,7 %) látható, hogy a teljes
forgóeszköz állományunk több mint néryszerese, de a készlet nélküli for-
góeszköz állomány is több mint háromszorosa a rövidlejáíatú kötelezett-
ségünknek, hosszúlejáratú kötelezettség pedig az RT-t nem terheli.

Úgy értékelhető, hogy a további, kimutatott pénzü5ri mutatók is
megn}ugtatóan alakultak. Bár thszegszerűen jelentós a 3 1.221.-eFt-os
vevőegrenleg, az árbevételhez viszo nyított 6,35 Vo-os aránya ágazatiszin-
ten is elfogadható annál is inkább, mert megrendelóink száma igen ma-
gas, meghaladja a z ezret, akik gakorlatilag az ország különböző pontjain
szekelnek. Központi pénzbeszedés következtében az átlagos vevő futam
idó magas, 17 nap, ugnnakkor a pénzeszközök narysága így is 30 napi
ellátottságnak felel meg.

Hasonlóan jónak tekinthető a szállítók árbevételéhez viszonyított
aránya. Megiegyzendő, hory az össze§ kintlevóség, valamint a szállítók
évzár6 adata az átlagoshoz képest magasabbak.

A készlet forgási sebességének mut atíszáma(13l Vo) tervhez képest
romlott, ami azonban csak átmenetinek tekinthetó, mivel az év záriásakor
kimutatotí"Készletelae adou előlegj' a tőrsaság működésében nem szoká-
sos gyakorlat. A jövóre nézve 55-58 MFros készletszint jelenti az Rt.
számáta az elíogadható mértéket.

A jövede|mezóséget tekintve pozitíwmnak számít, hogy az {i1 tfusa-
sági forma e|ső évében gazdálkodásunk eredményes volt. Az adózás el-
ótti eredmény 11.591.- eFt, melyből az üzleti tevékenység eredménye
csakminimális, míga szokásos tevékenység eredménye összes eszköz ará-
nyában 1,78 Vo, árbelételarányosaa pedig2,30 Vo-

Más megvilágításban a jövedelmezóséget a fedezeti hányad alakulá-
sa szemlélteti.

Álagosan és fóbb tevékenységenként is M-45 Vo körüli árbevétel-
arányos fedezeti hányadot tervezünk.
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Összes tevékerynégünkre vetített fedezeti hányad (48,U Vo) közel
terv§zinten alakult, s hasonlóan elfogadható a |egna5obb árbevételt ké-
pezó mosási tevékenységnél is. A másik két meghatároá szolgáltatásnál
(vegrtisztítás, javítás) a mutató lényegesen kedvezőbb, ami az anyag-
összetételre, illetóteg a vetítési alapokra (b€rfelhasználás) vezethetó
vissza.

Az eredményes gazdálkodást egléb feltétel mellett az alapozta meg,
hog 199. gazdasási é:qe terve7att szolgáltatásaink mennlségi tervét
tevékerységünket meghatároá mosrási és ve5rtisztítási alapszolgálatá-
gokhoz 1O2,94 Vo-ra, ilIetóleg 1(X,88 7o-ra teljesítettük.
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1992. Évi mo§ís mennyiégénel alalutísa (kg)

üzemek teív tény index

l330000 |2l6848 91.49

590000 536230 90.89

1 745000 779o|2 l04.51

4 l395000 17l3256 l22,8|

5 670000 754lla llz.55
6 375000 113296 1l02l
1 940000 867854 92.32

8 970000 9?8830 l00.9l

9 1ií40000 l491zl9 l03.70

t0 l,r30000 142246l 99.47

ö§sr2son 9E85000 lol7 5144 |02,94

Modsi mutatók
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1992" Éü ves/tisztítís nennyiségenek slakulísú (kg)

iizemek teív tény index

l20000 978s1 81.55

2 /irooo s271l I 12.19

3 58000 s5586 95.t4
4 7300o 6ló11 81.1o

5 l9000 363t0 l91.17
6 30000 3920l l3o.6?
1 ó3000 4957s 78,69

8 ,í4000 s62ol l27.73
9 l2,./)oa l2t033 97.6l
l0 l02000 t43007 l4020

6sze§€n 6t0oo0 7l3179 l04.t8

ts

veqqttEztttást mutatók

4te7
b*1-10
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Meghatároó szerepe volt eredményünk elérésben annak is, hosl
inflációs idószakban felmerüt költ§égeinkkel és ráfordításainkkal szem-
ben kellő árbevételt értünk el. Áíbevételi tervihket 101,13 Vo-rateljaí,
tettük úgy, hosl megrendelőinkkel szemben kelló na5nágú, de számunk-
ta is elfogadható árat tudtunk érvényesíteni, mrásrészt pénzüryi twé-
kenységünk az átlagost meghaladó b€vételt eredményezett.

l992. ÉYi órbevétel atskulá§a (Ft)

M6í§
vesyri§ztítá§

Jrvítá§

Után§dn€"j§

Jelólé§

Faím.f kiká§dtá,
Küllékció

d8ptev6keny§ét

E8]réó ilaplevék ny.é8

krrbantaítl§

E3]rét.h9lev}ívüli

T€vékeíyé8 ödizes€n

E$rajb bevételet

Purnív.bevéleIe.k

Mindö§sza§€í 49857755o

Terv

3ó80l l500
38l02000
5l7447l0

3ó8640

2,10000

6530l00

461996950

l0415,{00

2280ó300
358700

49857755o

Tény

375l37914
40705985

52754924

546477

269230
l792787
3805878

47 5ol!255
l0802657
2166869

u51892

19l110873

u7275a
l l313087

so12267l8

Index

l01.94
l0ó.83
l01.95
l48
I12.18

05828

l02.t 5

l03.7z
009.50

9ó.1.0l

098.57

101.13
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Az elmúlt évi gazdálkodás eredményesnek ítélhetó, amelyet a rnér_

leg megfelelő adatai bizonyítanak.

Mérlegadatok

Esz}özö& (eFt)

B€f.*toaltt c§/úzöl:
Ifinrtaiáli. javrk:

TársJ,i e.*óz!e:

B**ffllDád8yi
Fo.tó.§zlözö&i
Ic./.tet-

Forrásoü< (e.Ft)

sljlt ló[.:

'é8yzál 
tó|.e:

T&.úrtl.la&|
Méít€e szefinü
aíedílúty:
cát .rrlÉ,ll

Kad€z€íé8.L:

391.695

l..ot
381 l

6.0u

253.76s
67236

l!z406
54.123

5.155

§íOÁri

596250
5t 1.426

7.a7o

6.952

12

51.4u

51,1u

2.929

650_6l §

Követelé§.t:

?al'.§.úö"fr:

áHüHí&§.

Hffi,ü,ldll

Róvid bnlr.tú
kü.lCzAté8.k

ffidxsffi,ü

Hs[.-í!!"dlás)

Eredménykimutatás (eFt)

ÉtótoJtcsncrtó lroevérdc

F{Jréb bevérder

Azéírakeclé§kózvcu. tölrrégei

Az éíráéí]é. kózvd.rr köfiéfci
E3yéb íafúdtáld.
Üz.Nri (0*li)t vá(éoysé8.í€dméoyc

P&!ál8yirnovdetók beyad.|ei

Péitát§d múrclá.t rúíúűtá§li
Pátá8J,i múv.lord( €íodDényc

szota§óvíldlozói.íe&l&y
Rcrlilkí\óli bat/étdct

nmdív§li íáíqűtólot
Rod*ív0li.í!dm&y
Adódr dótti .í9dnaoy
Adórlzeléd tüt€lczett§ég

Adózott €rc.hl.l|y

Mérlegszerinúi eredmény

491.44l
1.173

252.183

zl92n1
212At

279
l1.3l3

11.3t 3

l1.592
,í07.00o

407.00l
.00l

l 1.59l

4.619

6.gsz

6.9s2
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A Felügyeló bizottság jelentése

A felüg5reló bizott§ág tanulmányoáa és
elfogadta a CMRT 6ltal az 19Y2. a gaz-
dálkodásól szóló besámolót.

Az FB tanulmáry,oaa Kondoroe Gábor
okleveles könywiin gálo általk&zítElt az
1992. december 3l-i mérleg és eredmény-
Limutatás vüsgálatáról sóló beszímolót.
Mindkét dokumentumot javasolja elfo-
gadni a közgÉlésnek

A közgyúlésnek elfogadásra ajánlja a
könywizsgáIó javaslatait, s kerüljenek
ezek előírásta az Rt. vezetése sámára.

A könywixgóló jelentése

A CENTRÁL Mosodák Rész-
vénytánaság az éves besámolót a sám-
viteli töwényben és az általános sámü-
teli elvekben foglaltak§zerint állította ó§z_
s7É.

Az éves besámoló a vállalkoá va5roni,
pénzügri és jövedelmi helyzetéról meg-
bízható á valós képet ad.

Budapest, 1993. március 18.

kotlduos Góbor
/okl.könywizsgíld
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Tervek

Az Rt straégtáJq nűködésének Jövóbenl lrdnyal:

Az utóbbi evekben a gazdasági kömyezet kedvezótlenebbé válása
nehezebM teszi a piaci feltételeket.

A konkurenciával való venengésben a tradicionális partnerek ma-
gatartása is gondot jelent, s még nehezebb új megrendelót megnyerni a
vállalkozásunk sámára.

A korábbi években biztos piacot jelentett a honvédségi háttér. Mi-
után részarányuk már 50 Vo alá esett vissza, ezert a további csókkené§t,
illetóleg a kapácitás mind jobb leterheléét a közületi szférából kell meg_
nyernünk.

Cégünk az alapszolgáltatás fó vonalának megtartása, a piaconmara-
dás biztosítása, illetóleg a vevőkör igényeinek változására szolgáltatáson
belüü szerkezetváltással, illetőleg bővítéssel kíván megfelelni.

Ponto§ §állítással és minóségi szolgáltatással állunk a szállodák ren-
delkezésére, valamint a szerkezewáltáshoz kapcsolódóan szakosodott
üzemeinkben matracmosással, higiénikus minősítésű tisztítással, továbbá
§teril-textília §zolgáltatáshoz un. fertótlenító mo§á§sal kívánjuk az egész-
ségü5ri, mint potenciális vevókört megnyerni.

A nehezebb gazdasági körülmények köótt a szűkebb pénzkeretek-
hez igazcdva igekszünk teljeskőrú szolgá|tatrás nyujtani; bértextília biz-
tosítással, a sterilizálás átvállalrásával kívánjuk mentesíteni az egész-
ségügri intézményeket góryító tevékenységhez nem tartozó feladatok-
tól.
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lgazgat&ág

Dr. Ivatnvics Iván
Elnök vezérigazgató

Csavajda Ferenc
műszaki vezéigazgató-helyettes

SzalókiGyölgt
gazdasá§ vezéngazgató-helyettes

Könywizsgáló

kondoros Gúbor
oH.könywizsgáló

Felügyeló bizottság

Bij,rtj,a Ferenc
elnök

Steigler Jóaef
bizottsági tag

Dr. Iöhüi Péter
bizott§ági tag

Csobay lózsef
bizott§ági tag

Tóth Istvón
bizott§ági tag
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