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Saját tőke

Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb.

Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek

Saját tőke - Immaterialis javak
Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort.

7,45%-48,51% -115,35%
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