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Altal6nosr6sz

dvbenkezdtemeg.
Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC tev6kenysdget2010.
9499 Mhshov6nem sorolt egyebkozoss6gi,t6rsadalmitevdkenysdg.
A t6rsas6galaptevdkenysdge:
A szervezetkorldtolt felelossdgueur6pai tertileti egyiittmrikoddsikozhasznf csoportosul6sk6nt
mukodik, a torzstokenagys6ga0 ezerFt.
3527Miskolc,Zsigmondyu. 2.
Szdkhelye:
Aszervezettulajdonosai,tagjai magyar 6s szlov6konkorm6nyzatok.
ultak
Al6ir6sra
alrasrailo
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3527M iskolc,

N6v,i,

Szab6Ferenc

A sz6mviteliinform6ci6srendszerkialakit6sa6s mrikodtetdsemegbizott kiilso szolg6ltat6feladata.
PERSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc, L6vay u. 55. )
A kiilso szolgiltatoneve,eldrhetos6ge:
Regisztr6ltmdrlegkdpeskonyvelo neve:Nagy Melinda. Regisztr6ci6sszdma:114011
a kdnyvvizsgdlatkotelezo,a besz6molotbejegyzettkonyvvizsg6l6ellenlrizte.
A csoportosuldsndl
szem6lydbenfelelos szemdly:BenedekEva (3527 Miskolc, Koporos
A konywizsg6lat elvegzeseert
921a.),nyilvdntart6sisz6ma00I 690.
pdnznemeFt.
A mdrlegkdszitds

1.
idopontja2018.01.3
A mdrlegkdszit6s
Jelenkieg6szitomelldklet a Sztv. 16.$ (5) bekezddseszerint azokatazrnformdci6kattartalmazza,
melyek a nyilv6nossdgrahozatal szempontj6b6lfontosak.A fontosshgota haszon-rdforditdselve
alapj6n hat6roztukmeg.

5z6mviteli politika
figyelembe vette a sz6mviteli ttirv6ny
A csoportosul6ssz6mviteli politikdj6nak cisszedllit6sakor
alapelveit,Ez biztositla azt, hogy a csoportosul6sbesz6molojare6lisan mutatja a csoportosul6s
jelenlegi vagyoni 6s pdnzrigyrhelyzetdt,6sa mai helyzetalapj6na jovobeni tervek is kirajzolodnak.

M6rlegdt" A" villtozatbank6sziti.
A konyveket a kett6s konywitel rendszer6benvezeti. A konyvel6srekiadott sz6mlacsoportokat,
szdmlttkat,al- 6s reszletezo szhmlitkat, azok szhmjeleit 6s megnevez6sdta sz6mlattikorbe fogia
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ossze.A sz6mlatiikords a szovegessz6mlarendegyiitt teszi lehetov6,hogy a konyveit a sz6mviteli
torv6nyelofr6saiszerintvezesse.
A felmertilt koltsegeketelsodlegesenaz 5. szdmlaoszt|lybantarlja nyilvin. Az 5. szdmlaosztfly
megfelelo tagolSs6valbiztosftja, hogy mind a kiilso, mind a belso inform6ci6k rendelkez6sre
6lljanak.
A csoportosul6s
a beszdmol6ossze6llft6sttnfiaz alilbbidrt6keldsielj6r6sokatalkalmazta:
Az immateri6lisjavak 6rt6k6t beszerzdsitron az amortizdciovalcsokkenvemutatja ki.
A t6rgyi eszkozoketbeszerzdsi6ron az amortrzhciovalcsokkenvemutatja ki.

A

. , ,

Errekcscjkkendsi
lefrdsm6dja:
Az dvenkdnt elsz6molando ertdkcsdkkendsmegtervezdse- az egyedi eszkdz varhat6 haszntlata,
ebbol ad6d6 elettartama, fizikai ds erkolcsi avul6sa, az egyeb kdriilmdnyek 6s a tervezett
maradv6ny6rtdkfigyelembeveteldvel - iitalihan az eszkozbekertildsi (brutt6) 6rt6k6nek afinyitban
tort6nik.
Az 6rtdkcsokkends
tervez6sekora c6g az eszkozokelhaszn6l6d6s6nak
ideje fiiggvdny6benline6ris
leir6stalkalmazott.
Kis 6rt6kueszkozokdrtdkcsokken6sileir6sa:
A 100.000Ft alatti egyedi bekeriilesidrtdkkelbir6 vagyoni 6fidkrijogok, szellemitermdkek,tdrgyr
eszkozok bekeriildsi drtdke a haszntiatbavdtelkor drtdkcsokken6sileir6sk6nt egy osszegben
elsz6mol6sra
keri.il.Ebbenaz esetbenaz drtdkcsokken6si
leir6st tervezninem kell.
Nem j elentosmaradv6ny6rt6k:
A maradv6ny6rt6knulla osszeggelveheto figyelembeaz 6rtdkcsokkendsilefr6stervez6sesor6n,ha
az eszkozhasznos elettarlamav6g6n vdrhatoan reahztihato drt6ke val6szinrisithetoennem haladja
meg a 100ezerFt-ot.
Ha a csoportosuldsszempontjdb6l meghatiroz6 jelentosdgn l'argyi eszkozokndl az dvenkdnt
elsz6mol6sra kertilo 6rtdkcsokkends me96llapit6sakor (megtervezesekor) figyelembe vett
kori.ilmdnyekben(az adott eszkoz haszn|lattnak idotartamdban,az adott eszkoz ertekebenvagy a
vdrhat6 maradv6nydrt6kben)l6nyeges v5'ltozdskovetkezettbe, terven feliili 6rtdkcsokken6stkell
elsz6molni.
A csoportosulfsaz immateri6lisjavakr6l ds t6rgyi eszkrizdkrolfolyamatos mennyisdgianalitik6t
vezel a fokonyvvel valo folyamatosegyeztetdsmellett, a m6rleg fordulonapj6nkotelezojelleggel.
A kdszletekdrtdkeldseFIFO m6dszerceI(t6nylegesbeszerz6siaron)tort6nik.
Az ertekelesielj6r6sok az elozo evrhezkdpestnem vSltoztak.
Az elozodvi m6rlegk6szit6sndlalkalmazottert6kel6sielvek nem villtoztak.
Analitikus nyilvdntarthstvezet a csoporlosul6sa vevoi koveteldsekrolds a sz6llit6rtartoz6sokr6l.A
munkabdrekds egyeb szemdlyi jellegri kifizetdsek analitikus nyilv6ntart6si kotelezettsdgdneka
keretdbentesz eleset.
b6rsz6mfeit6s
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A kdt vagy tobb 6vet 6rinto gazdasdgtesem6nyekeredm6nyregyakorolt hat6s6nakkiszrir6s6reaktiv
ds passzivid6beli elhat6rol6sszbmlilt alkalmaz.
Jelentososszegua hiba, ha a hiba felt6r6s6nak6vdben,a ktilonbozo ellenorz6seksor6n,egy adott
tizleti dvet drintoen (dvenkent ktilon-ki.ilon)felt6rt hibdk es hibahat6sok- eredm6nyt,saj6t tokdt
novelo-csokkento- drtdkdnek egyiittes (elojeldtol ftiggetlen) osszegemeghaladja az ellenorzott
izleti dv mdrlegf6cisszegdnek
2o/o-itt,ill. ha a m6rlegfoosszeg2o/o-anem haladja meg az 1 mil1i6
Ft-ot, akkor az I mrlho Ft-ot.

A csoportosul6sn6l
az 6v sorhnjelent6sebbhiba miatt onellenorz6snem tdrtdnt.
A csoportosul6sjelenleg megfelelo gazdas6gihelyzetet mondhat mag6nak. Igyekszik ezt ugy
(novelhesse).
kihaszndlni,hogy tevdkenysdgeszinvonalanakemel6seitjanpozici6it megtarthassa
A mdrlegkdszit6sigakdzhasznirtevdkenys6gfolytat6s6nakellentmond6 tenyez6jevagy kortilmdnye
nem 6ll fenn.

TSj6koztat6 r6sz

A csoportosul6s
az flgyvezetdstagjainaksem el6leget,semkolcsrjntnem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6d6kieg6szit6sek

hullad6knemkeletkezett.
A csoportosulds
tev6kenys6gdb6l
vesz6lyes
A csoportosul6snak
nincssemztiogoggal,semegy6bjoggalbiztositottkotelezetts6ge.
Mdrlegenkfviili egydbt6teleknincsenek.

Vev6k,szdllft6k
Vevoi kovetel6snincs.
Sz6llit6i kotelezetts6sek

Belfcildiszdllit6k:8 eFt.
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A csoportosul6sn6l
az egyebbevdtelekertdkeaz al6bbiakb6ltevodottossze:
Megnevez6sI

Bev6tet(e FO

Taedii
Saj6tero
hozzdlir.
Osszesen

400
416
816

A csoportosul6sndl
az igenybevett szolg6ltat6sokdrt6keaz al6bbiakb6ltevodott cjssze:
:

,:

:

lr^rl

ffi

Esneitilr"

Kdltsdpek(e Ft)

r52

lnsatlanbdrletidii
EGTC-srendezv6nyek

I 000
t20
27
64
19
8
I 390

Ueyviteliszols.
Jogi szolg.
Telefon
Postaiszolg.

Esvdbszols.
Osszesen

Az egyebr6fordit6sokalakul6sa:

Kiilts6snem
Elensedettkoveteldsek( tasr hozzdiLr.\
Kapott tdmog.visszafiz.
Osszesen

Kiilts6eek(e Ft)
294
115
409

Tiirsvdvbenkutat6si.kfsdrleti feilesztdsikoltsdsnem volt.

Mutat6szfmok
Vagyonihelyzetmutat6szdmai
Sajdt toke artnya az osszes forr6sban (tokeelldtottsdg)elozo evben 76,I6yo volt, t6rgydvben
91,630,
Saj6tfon6ssalfinanszirozottforg6eszkozokdrtdket6rgy6vben1522 ezer Ft, elozo 6vben 3175 ezer
Ft volt.
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elozo dvben 131,31.o/ovolt.
Igy a forgotoke,sajdttokearitnyat6rgy6vben108,560/o,

P6nziigyihelyzetmutat6szfmai
A teljeslikvidit6simutat66r16ket6rgy6vben11,95, az elozo6vben4,19.A fenti mutat6kalapjdn
likvidit6saj6.
hogytdrsas6gunk
elmondhat6,
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