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Altal6nos r6sz

Az Abarij-Abarijban
EGTCtev6kenys6gdt2010.6vben
kezdtemeg,amelysor6nazonnalelnyertea
kozhasznriszewezetist6tuszt.
A csoportosukis
alaptevdkenysdge:
9499 M6shovii nem sorolt egy6b kcizoss6gi,t6rsadalmi
tev6kenys6g.
A szewezetkorl6tolt felel6ssdgtieur6pai tertileti egyi,ittmtikod6si
kdzhasznucsoportosul6sk6nt
mrikddik,a tdrzst6kenagys6ga0 ezerFt.
3527Miskolc,Zsigmondyu. 2.
Sz6khelye:
A csoportosul6stagjai magyar 6s szloviik dnkormanyzatok.

Al6ir6sraiogosultak:

A sz6mviteli inform6ci6s rendszerkialakit6sa 6s mtikodtet6semegbizott kiilso szolg6ltat6feladata.
PERSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc,Levay u. 55. )
A ki.ilsoszolg6ltat6neve,el6rhet6s6ge:
Regisztr6ltm6rlegk6peskcinyveloneve:Nagy Melinda. Regisztr6ci6ssz6ma:1740ll
A csoportosul6sn6l
a konyvvizsg6latkotelezo,a besz6mol6tbejegyzettkcinyvvizsg6loellenorizte.
A kdnyvvizsg6latelvegzeseertszemdlydbenfelel6s szem6ly:Homor J6zsef (3530 Miskolc, Pet6fi
utca2.2.em.2.)
p6nznemeFt.
A m6rlegk6szit6s

A m6rlegkdszit6s
idopontja 2017.01.31.
.Ielenkiegdszito melldklet a Sztv. 16. $ (5) bekezddseszerint azokat az tnformhci6kat tartalmazza,
melyek a nyilv6noss6gra hozatal szempontj6b6l fontosak. A fontossdgot a haszon-rdforditriselve
aIapliln hatiiroztuk meg.

Szimviteli politika
A csoportosul6ssz6mviteli politik6j6nak 6ssze6llit6sakorfigyelembe vette a sz6mviteli tdrv6ny
alapelveit.Ez biztositja azt, hogy a csoportosulSsbesz6mol6jare6lisan mutatja a csoportosulds
jelenlegi vagyoni 6s p6nziigyihelyzetet,6sa mai helyzet alapjdna jcivobenitervek is kirajzol6dnak.

k6sziti.
M6rleg6t"A" v6ltozatban

Kdszftette:PersonulLizing Kft., Miskolc
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A krinyveket a kett6s krinywitel rendszerdbenvezeti. A krinyvel6sre kiadott sz6mlacsoportokat,
sz{rlfkat, al- 6s rdszletezo szlriitkat, azok szlmjeleit 6s megnevezds6t a sz6mlatiikdrbe fogja
rissze.A szilmlattik<ir6s a szcivegessz6mlarendegytitt teszi lehet6v6, hogy a konyveit a sz6mviteli
tdrvdnyeloir6saiszerintvezesse.
A felmenilt ktilts6geket els6dlegesenaz 5. sz6mlaosztilIybantartja nyilvhn. Az 5. sz6mlaosztilly
megfelel6 tagol6s6valbiztositja, hogy mind a ktils6, mind a bels6 inform6ci6k rendelkez6sre
6lljanak.
A csoportosul6sa besz6mol6cissze6llit6shn6laz al6bbi 6rt6kel6sielj6r6sokat alkalmazta:
Az immateri6lisjavak lrteket beszerz6sitron az amortizttciovalcscikkenvemutatja ki.
A targyi eszk<izrjketbeszerzdsi6ron az amofiizhci6val cscikkenvemutatja ki.

Ert6kcsrikken6si
leir6sm6dja:
Az 6venk6nt elsziimoland6 6rt6kcsdkkendsmegtervez6se- az egyedi eszklz varhat6 hasznilata,
ebbol ad6d6 6lettartama, fizikai 6s erkrilcsi avul6sa, az egy6b kdriilmdnyek 6s a tewezett
maradv6ny6rt6kfigyelembev6teldvel - 6ltal6banaz eszkdzbekertil6si (brutt6) 6rtdkdnek aftnyihan
tort6nik.
Az 6rtdkcsdkkendstervezdsekora c6g az eszkdzdkelhaszn6l6d6s6nakideje ftiggv6ny6benline6ris
leirdst alkalmazott.
Kis 6rt6krieszkozdk6rt6kcsokkendsileir6sa:
A 100.000Ft alatti egyedi bekeriil6si6rt6kkelbfr6 vagyoni 6rt6krijogok, szellemiterm6kek,tingyi
eszkozok bekeriil6si 6rt6ke a hasznillatbav6telkor 6rt6kcsrlkken6si leir6sk6nt egy tisszegben
elsz6mol6srakeriil. Ebben az esetbenaz 6rt6kcsdkken6sileir6st tewezni nem kell.
Nem j elentosmaradv6ny6rt6k:
A maradv6ny6rt6knulla cisszeggelvehet6 figyelembe az 6rt6kcs<ikken6sileirds tervez6sesordn, ha
az eszkdzhasznos elettartamav6gdn vrirhat6an realiziihato 6rtdke val6szintisfthet6ennem haladja
meg a 100ezerFt-ot.
Ha a csoportosul6s szempontj6b6l meghathroz6 jelent6s6gti thrgyi eszkciz<iknelaz 6venk6nt
elsz6mol6sra kertil6 6rt6kcsdkken6s megilllapitdsakor (megtervez6sekor) figyelembe vett
kortilm6nyekben (az adott eszkdz hasznitlatinak id6tartamitban, az adott eszkdz ertekeben vagy a
v6rhat6 maradv6ny6rt6kben)ldnyeges vhltozis k<ivetkezettbe, terven feli.ili 6rtdkcscikkendstkell
elszdmolni.
A csoportosul6saz immateri6lis javakr6l 6s targyi eszkcizrikr6lfolyamatos mennyis6gi analitik6t
vezeta fokdnywel val6 folyamatosegyeztet6smellett, a mdrleg fordul6napj6nkdtelezojelleggel.
A kdszletek6rt6kel6seFIFO m6dszerrel(t6nylegesbeszerz6siaron) tort6nik.
Az ertekelesielj6r6sok az e\6zo evihezk6pest nemvtlto^ak.
Az el6z66vi m6rlegkdszit6sn6lalkalmazott 6rt6kel6sielvek nem v6ltoztak.
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Analitikus nyilv6ntart6stvezet a csoportosul6sa vevoi kovetel6sekr6l6s a szSllitoitartoz6sokr6l.A
munkab6rek6s egy6b szem6lyi jellegri kifizet6sek analitikus nyilv6ntart6si kotelezetts6gdneka
b6rsz6mfejt6skeretdbentesz eleget, amennyiben alkalmazottjalesz a csoportosul6snak.
A k6t vagy tcibb 6vet 6rinto gazdasilgresemdnyekeredm6nyregyakorolt hat6s6nakkiszrir6s6reaktiv
6s passzividobeli elhat6rol6sszftmlirtalkalmaz.
Jelentososszegria hiba, ha a hiba felt6r6s6nak6v6ben,a ktilonboz6 ellendrz6seksor6n,egy adott
Lizleti 6vet 6rint6en (6venk6nt kiikin-krikjn) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t t6k6t
rrovelo-csokkento- drt6k6nek egyiittes (eldjel6tol fiiggetlen) <isszegemeghaladjaaz ellenorzott
2o/o-anemhaladja meg az 1 milli6 Ftrizleti dv m6rlegfoosszeg6nek
20 -tLt,ill. ha a m6rlegfocisszeg
ot, akkor az I mrlh6 Ft-ot.

A csoportosul6s
az 6v sor6njelentosebbhiba miatt onellen6rzdsnem tcjrt6nt.
A csoportosul6sjelenleg megfelelo gazdas6gihelyzetet mondhat magdnak Igyekszik ezt ugy
(novelhesse).
kihaszn6lni,hogy tev6kenys6geszinvonal6nakemeldseitjdnpozici6it megtarthassa
A mdrlegkdszit6sigakozhasznritev6kenysdgfolytat6s6nakellentmondo tenyezojevagy kori.ilm6nye
nem 6ll fenn.

ISj6koztat6 r6sz
A csoportosul6stagjainak, igazgat6jAnaksem eloleget, sem k<ilcs<intnem foly6sitott.

M6rleghezkapcsol6d6kieg6szit6sek

vesz6lyeshullad6knem keletkezett.
tevdkenys6g6bol
A csoportosul6s
nincs.
m6rlegbenmegjelenopdnziigyikiitelezetts6ge
A csoportosul6snak
Mdrlegenkivtili egy6bt6teleknincsenek.

Alapit6i befizetesek
Szia
Szoci6lishozzfiftr.

Nyuediilar.
Munkaer6piaci
i6r.
Osszesen
PersonalLfzing Kft., Miskolc
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Vev6k, sz6llit6k
Vevoi koveteldsnincs.
Sz6llit6ikdtelezetts6snincs.

Eredm6nykimutatSshozkapcsol6d
6 kieg6szit6sek
A csoportosul6sn6laz egyebbev6telek 6rt6ke az alibbiakb6l tev6d<itt6ssze:

Kapott t6mosat6s

4100

Tasdfi
Esv6bbev6tel
Osszesen

22r2
599
69tl

A csoportosulfsn6lazigenybevett szolg6ltat6sok6rt6keaz alihbiakb6l tev6dott ossze:
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660
1523
768
2445
191

Bdrleti dfi
Rendezv6nvek
kls.
kl s.
Tapasztalatszerz.

Uswiteli szols.
Kdnwvizss.dii
Szak6rt6i
dfi

320
t26

Telefonkls.
Postaiszols.

6
2 838
8877

Eey6bszols.
Oss2esen

kcllts6g
nemvolt.
kutat6si,
kis6rletifejleszt6si
T6rgy6vben
Mutat6szfmok
Vagyoni helyzet mutat6szf mai
o/o,amelyetegy
Saj6ttoke artnya az cisszesforr6sbaneloz6 6vben 99,82 Yovolt, t6rgy6vben76,16
tenyezobefoly6solt,a passzivid6beli elhatrirol6s.
Saj6t fon6ssal finanszirozott forg6eszkcizcik6rt6ke t6rgy6vben 3175 ezer Ft, elozo 6vben 4487 ezet
Ft volt.
volt.
igy a forg6t6ke,sajrlttokeaftnyatiirgydvben I3l,3lyo, elozo evben100,16%o
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