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Altal6nos r6sz

Az Abarij-Abarijban EGTC tev6kenys6gdt2010.6vben kezdte meg, amely sor6n azonnal elnyerte a
ko zhasznri szew ezeti st6tuszt.
A csoportosukis alaptevdkenysdge: 9499 M6shovii nem sorolt egy6b kcizoss6gi, t6rsadalmi
tev6kenys6g.
A szewezet korl6tolt felel6ssdgti eur6pai tertileti egyi,ittmtikod6si kdzhasznu csoportosul6sk6nt
mrikddik, a tdrzst6ke nagys6ga 0 ezer Ft.
Sz6khelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.

A sz6mviteli inform6ci6s rendszer kialakit6sa 6s mtikodtet6se megbizott kiilso szolg6ltat6 feladata.
A ki.ilso szolg6ltat6 neve, el6rhet6s6ge: PERSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc,Levay u. 55. )

Regisztr6lt m6rlegk6pes kcinyvelo neve: Nagy Melinda. Regisztr6ci6s sz6ma: 1740ll

A csoportosul6sn6l a konyvvizsg6lat kotelezo, a besz6mol6t bejegyzett kcinyvvizsg6lo ellenorizte.

A kdnyvvizsg6lat elvegzeseert szemdlydben felel6s szem6ly: Homor J6zsef (3530 Miskolc, Pet6fi
utca2.2.em.2.)

A m6rlegk6szit6s p6nzneme Ft.

A m6rlegkdszit6s idopontj a 2017 .01.31.

.Ielen kiegdszito melldklet a Sztv. 16. $ (5) bekezddse szerint azokat az tnformhci6kat tartalmazza,
melyek a nyilv6noss6gra hozatal szempontj6b6l fontosak. A fontossdgot a haszon-rdforditris elve
aIapliln hatiiro ztuk me g.

Szimviteli politika

A csoportosul6s sz6mviteli politik6j6nak 6ssze6llit6sakor figyelembe vette a sz6mviteli tdrv6ny
alapelveit. Ez biztositja azt, hogy a csoportosulSs besz6mol6ja re6lisan mutatja a csoportosulds
jelenlegi vagyoni 6s p6nziigyihelyzetet,6s a mai helyzet alapjdn a jcivobeni tervek is kirajzol6dnak.

M6rleg6t "A" v6ltozatban k6sziti.

A csoportosul6s tagjai magyar 6s szloviik dnkormanyzatok.
Al6ir6sra iogosultak:

Kdszftette: Personul Lizing Kft., Miskolc
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A krinyveket a kett6s krinywitel rendszerdben vezeti. A krinyvel6sre kiadott sz6mlacsoportokat,
sz{rlfkat, al- 6s rdszletezo szlriitkat, azok szlmjeleit 6s megnevezds6t a sz6mlatiikdrbe fogja
rissze. A szilmlattik<ir 6s a szciveges sz6mlarend egytitt teszi lehet6v6, hogy a konyveit a sz6mviteli
tdrvdny eloir6sai szerint vezesse.

A felmenilt ktilts6geket els6dlegesen az 5. sz6mlaosztilIyban tartja nyilvhn. Az 5. sz6mlaosztilly
megfelel6 tagol6s6val biztositja, hogy mind a ktils6, mind a bels6 inform6ci6k rendelkez6sre
6lljanak.

A csoportosul6s a besz6mol6 cissze6llit6shn6l az al6bbi 6rt6kel6si elj6r6sokat alkalmazta:
Az immateri6lis javak lrteket beszerz6si tron az amortizttcioval cscikkenve mutatja ki.
A targyi eszk<izrjket beszerzdsi 6ron az amofiizhci6val cscikkenve mutatja ki.

Ert6kcsrikken6si leir6s m6dja:
Az 6venk6nt elsziimoland6 6rt6kcsdkkends megtervez6se - az egyedi eszklz varhat6 hasznilata,
ebbol ad6d6 6lettartama, fizikai 6s erkrilcsi avul6sa, az egy6b kdriilmdnyek 6s a tewezett
maradv6ny6rt6k figyelembev6teldvel - 6ltal6ban az eszkdz bekertil6si (brutt6) 6rtdkdnek aftnyihan
tort6nik.
Az 6rtdkcsdkkends tervezdsekor a c6g az eszkdzdk elhaszn6l6d6s6nak ideje ftiggv6ny6ben line6ris
leirdst alkalmazott.
Kis 6rt6kri eszkozdk 6rt6kcsokkendsi leir6sa:
A 100.000 Ft alatti egyedi bekeriil6si 6rt6kkel bfr6 vagyoni 6rt6kri jogok, szellemi term6kek, tingyi
eszkozok bekeriil6si 6rt6ke a hasznillatbav6telkor 6rt6kcsrlkken6si leir6sk6nt egy tisszegben
elsz6mol6sra keriil. Ebben az esetben az 6rt6kcsdkken6si leir6st tewezni nem kell.

Nem j elentos maradv6ny6rt6k:
A maradv6ny6rt6k nulla cisszeggel vehet6 figyelembe az 6rt6kcs<ikken6si leirds tervez6se sordn, ha
az eszkdz hasznos elettartama v6gdn vrirhat6an realiziihato 6rtdke val6szintisfthet6en nem haladja
meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a csoportosul6s szempontj6b6l meghathroz6 jelent6s6gti thrgyi eszkciz<iknel az 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<ivetkezett be, terven feli.ili 6rtdkcscikkendst kell
elszdmolni.

A csoportosul6s az immateri6lis javakr6l 6s targyi eszkcizrikr6l folyamatos mennyis6gi analitik6t
vezet a fokdnywel val6 folyamatos egyeztet6s mellett, a mdrleg fordul6napj6n kdtelezo jelleggel.

A kdszletek 6rt6kel6se FIFO m6dszerrel (t6nyleges beszerz6si aron) tort6nik.

Az ertekelesi elj6r6sok az e\6zo evihez k6pest nemvtlto^ak.

Az el6z6 6vi m6rlegkdszit6sn6l alkalmazott 6rt6kel6si elvek nem v6ltoztak.

Kdszftette: Personul Lfzing Kft., Miskolc
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Analitikus nyilv6ntart6st vezet a csoportosul6s a vevoi kovetel6sekr6l 6s a szSllitoi tartoz6sokr6l. A
munkab6rek 6s egy6b szem6lyi jellegri kifizet6sek analitikus nyilv6ntart6si kotelezetts6gdnek a
b6rsz6mfejt6s keretdben tesz eleget, amennyiben alkalmazottja lesz a csoportosul6snak.

A k6t vagy tcibb 6vet 6rinto gazdasilgr esemdnyek eredm6nyre gyakorolt hat6s6nak kiszrir6s6re aktiv
6s passziv idobeli elhat6rol6s szftmlirt alkalmaz.

Jelentos osszegri a hiba, ha a hiba felt6r6s6nak 6v6ben, a ktilonboz6 ellendrz6sek sor6n, egy adott
Lizleti 6vet 6rint6en (6venk6nt kiikin-krikjn) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t t6k6t
rrovelo-csokkento - drt6k6nek egyiittes (eldjel6tol fiiggetlen) <isszege meghaladja az ellenorzott
rizleti dv m6rlegfoosszeg6nek 20 -tLt, ill. ha a m6rlegfocisszeg 2o/o-anem haladja meg az 1 milli6 Ft-
ot, akkor az I mrlh6 Ft-ot.

A csoportosul6s az 6v sor6n jelentosebb hiba miatt onellen6rzds nem tcjrt6nt.

A csoportosul6s jelenleg megfelelo gazdas6gi helyzetet mondhat magdnak Igyekszik ezt ugy
kihaszn6lni, hogy tev6kenys6ge szinvonal6nak emeldse itjdnpozici6it megtarthassa (novelhesse).

A mdrlegkdszit6sig akozhasznri tev6kenysdg folytat6s6nak ellentmondo tenyezoje vagy kori.ilm6nye
nem 6ll fenn.

ISj6koztat6 r6sz

A csoportosul6s tagjainak, igazgat6jAnak sem eloleget, sem k<ilcs<int nem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek

A csoportosul6s tevdkenys6g6bol vesz6lyes hullad6k nem keletkezett.

A csoportosul6snak m6rlegben megj eleno pdnziigyi kiitelezetts6ge nincs.

Mdrlegen kivtili egy6b t6telek nincsenek.

Alapit6i befizetesek 420
Szia t 2
Szoci6lis hozzfiftr. 9
Nyuediilar. 5
Munkaer6piaci i6r. 5
Osszesen 451

Kdszftette: Personal Lfzing Kft., Miskolc 4
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Vev6k, sz6llit6k

Vevoi kovetelds nincs.

Sz6llit6i kdtelezetts6s nincs.

E red m 6nykim utat Sshoz kapcsol6d 6 kieg6szit6sek

A csoportosul6sn6l az egyeb bev6telek 6rt6ke az alibbiakb6l tev6d<itt 6ssze:

A csoportosulfsn6l azigenybe vett szolg6ltat6sok 6rt6ke az alihbiakb6l tev6dott ossze:

ll t i
:"!1. i XtittC6gek (e Ft) #r

Bdrleti dfi 660
Rendezv6nvek kls. 1523
T ap asztalatszerz. kl s. 768
Uswiteli szols. 2445
Kdnwvizss. dii 1 9 1
Szak6rt6i dfi 320
Telefon kls. t26
Postai szols. 6
Eey6b szols. 2838
Oss2esen 8877

T6rgy6vben kutat6si, kis6rleti fejleszt6si kcllts6g nem volt.

Mutat6szfmok

Va gyoni helyzet mutat6szf mai

Saj6t toke artnya az cisszes forr6sban eloz6 6vben 99,82 Yo volt, t6rgy6vben 76,16 o/o, amelyet egy
tenyezo befoly6solt, a passziv id6beli elhatrirol6s.

Saj6t fon6ssal finanszirozott forg6eszkcizcik 6rt6ke t6rgy6vben 3175 ezer Ft, elozo 6vben 4487 ezet
Ft volt.
igy a forg6t6ke, sajrlttoke aftnyatiirgydvben I3l,3lyo, elozo evben 100,16%o volt.

J

Kapott t6mosat6s 4100
Tasdfi 22r2
Esv6b bev6tel 599
Osszesen 69tl
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