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Kiegiszftf melldklet Abartj-Abartjban EGTC

Altal6nos r6sz

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC tev6kenysd gdt 201 0. dvben kezdte meg.
A t6rsas6g alaptevdkenysdge: 9499 M6shov6 nem sorolt egydb kdzoss6gi, t6rsadalmi tevdkenysdg.
A szervezet korl6tolt felelossdgri eur6pai teri.ileti egyiittmrikdddsi k6zhasznf csoporlosul6skdnt
mrikodik, a tdrzstoke nagys6ga 0 ezer Ft.
Szdkhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.
A szerv ezet tulaj donosai, tagj ai magyar ds szlovrlk dnkorm6nyzatok.

A sz6mviteli informrici6s rendszer kialakft6sa 6s miikodtet€se megbizott ki.ilso szolg|ltato feladata.
A killso szolgdltat6 neve, el6rhetos6ge: PERSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc,Levay u. 55. )

Regisztrdlt mdrlegk6pes kdnyvelo neve: Nagy Melinda. Regisztr6ci6s sz6ma: 174011

A csoportosul6sn6l a kdnyvvizsg6lat kdtelezo, abeszhmol6t bejegyzett konyvvizsgiio ellenorizte.

A konyvvizsgrilat elvdgzeselrt szemdlydben felelos szemdly: Benedek Eva (3527 Miskolc, Koporos
921 a.), nyilv fintartdsi sz6ma 00 I 690.

A mdrlegkdszitds p6nzneme Ft.

A mdrlegkdszftds idopontia 2019 .01 .23 .

Jelen kiegdszito mell6klet a Sztv. 16. $ (5) bekezddse szerint azokat az inform6ci6kattartalmazza,
melyek a nyilv6nossdgra hozatal szempontjeb6l fontosak. A fontoss6got a haszon-riifordft6s elve
alapj 6n hat6roztuk me g.

Szimviteli politika

A csoportosul6s sz6mviteli politik6j6nak 6ssze6llft6sakor figyelembe vette a sziimviteli torvdny
alapelveit. Ez biztositla Mt, hogy a csoportosul6s beszdmol6ja re6lisan mutatja a csoportosul6s
jelenlegi vagyoni ds pdnzi.igyihelyzetdt, ds a mai helyzet alapjin a jovobeni tervek is kirajzol6dnak.

Mdrlegdt "A" villtozatban kdsziti.

A kdnyveket a kettos konyvvitel rendszerdben vezeti. A konyveldsre kiadott szdmlacsopoftokat,

szdmlSkat, al- ds reszletez6 szhmlilkat, azok sz6mjeleit ds megnevezdset a szdmlattikorbe fogja

Al6iriisra i
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ossze. A sz6mlati.ikor 6s a szdveges szdmlarend egyutt teszi lehetovd, hogy a konyveit a szdmviteli
tdrvdny e16(r6sai szerint vezesse.

A felmeriilt koltsdgeket els6dlegesen az 5. szdmlaoszt|lyban tartja nyilv6n. Az 5. szdmlaoszt6ly
megfelelo tagol6s6val biztosftja, hogy mind a kiils6, mind a bels6 inform6ci6k rendelkezdsre
6lljanak.

A csoportosul6s a besz6mol6 dssze6llitSsdn6l az al6bbi drtdkel6si elj6r6sokat alkalmazta:
Az immateri6lis javak drtdkdt beszerzdsi irron az amortizdci6val csdkkenve mutatja ki.
A tdrgyi eszkdzoket beszerzdsi 6ron az amortizilci6val csdkkenve mutatja ki.

Ertdkcsokken6si leir6s m6dj a :
Az dvenkdnt elsz6moland6 drtdkcsdkkends megtervezdse - az egyedi eszklz v6rhat6 haszn|lata,
ebbol ad6d6 lleltartama, fizikai ds erkOlcsi avul6sa, az egyeb kdri.ilmdnyek ds a tewezelt
maradv6nydrtdk figyelembevdteldvel - 6ltal6ban az eszk6z bekeriildsi (brutt6) drtdkdnek arSnydban
toftdnik.
Az drt6kcsdkkends tervezdsekor a cdg az eszk}zSk elhaszn6l6d6s6nak ideje fiiggvdnydben line6ris
leirdst alkalmazott.
Kis drtdkri eszkdzok drtdkcsdkkendsi leir6sa:
A 100.000 Ft alatti egyedi bekeriildsi drtdkkel bir6 vagyoni drtdkti jogok, szellemi termdkek, tSrgyi
eszkdzdk bekeriildsi 6rtdke a hasznillatbavdtelkor drt6kcsdkkendsi lefr6skdnt egy osszegben
elsz6mol6sra keriil. Ebben az esetben az drtdkcsokkendsi leir6st tervezni nem kell.

Nem jelentos maradv6ny6rtdk:
A maradv6n ydrtlk nulla dsszeggel vehet6 figyelembe az 6rtdkcsokkendsi lefr6s tervezdse sor6n, ha
az eszk6z hasznos 6lettartama vdgdn viirhat6an realizllhat6 drtdke val6szintisithetoen nem haladja
meg a i 00 ezer Ft-ot.

Ha a csoportosulds szempontj6b6l meghat6roz6 jelentosdgii t6rgyi eszkozdknel az dvenkdnt
elsz6mol6sra keriilo 6rt6kcsdkken6s meg6llapit6sakor (megtervezdsekor) figyelembe vett
kdri.ilmdnyekben (az adott eszkdz haszndlat6nak idotartamdban, az adotl eszkoz drtdkdben vagy a
vrirhat6 maradv6ny6rt6kben) ldnyeges villtozis kdvetkezett be, terven feli.ili drtdkcsokkendst kell
elszdmolni.

A csoportosulils az immateri6lis javakr6l ds t6rgyi eszkdzdkrol folyamatos mennyisdgi analitik6t
vezet a fokonyvvel val6 folyamatos egyeztetds mellett, a mdrleg fordul6napj6n kdtelezo jelleggel.

A kdszletek drtdkeldse FIFO m6dszenel (tdnyleges beszerzdsi 6ron) tdrtdnik.

Az ertdkelesi elj6r6sok az eloz6 dvihez kdpest nem v6ltoztak.

Az elozo dvi mdrlegkdszitdsndl alkalmazott drtdkeldsi elvek nem v|ltoztak.

Analitikus nyilv6ntart6st vezet a csoportosulds a vevrji kdveteldsekr6l 6s a sz6llit6i tartoz6sokr6l. A
munkabdrek ds egydb szemdlyi jellegii kifizetdsek analitikus nyilv6ntart6si kotelezettsdgdnek a
bdrszdmfejtds keretdben tesz eleget.
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A kdt vagy tdbb dvet drinto gazdasdgi esemdnyek eredmdnyre gyakorolt hat6silnak kiszrirdsdre aktiv
ds passziv idobeli elhat6rol6s szitmlilt alkalmaz.

Jelent6s osszegti a hiba, ha a hiba felt6r6s6nak 6vdben, a kiiliinbozo ellenorzdsek sor6n, egy adott
Uzleti dvet drintoen (dvenkdnt ki.il6n-ktil6n) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredmdnyt, sajat t6k€t
novelo-csokkento - dndkdnek egyi.ittes (eldjeldtol fiiggetlen) osszege meghaladja az ellenorzltt
tizleti dv mdrlegfoosszegdnek zyo-At, ill. ha a mdrlegfodsszeg2%o-a nem haladja meg az I milli6
Ft-ot, akkor az I milli6 Ft-ot.

A csoportosul6sndl az 6v sordnjelentosebb hiba miatt dnellenorzds nem tdrtdnt.

A csoportosul6s jelenleg megfelel6 gazdasdgi helyzetet mondhat mag6nak. Igyekszik ezt rtgy
kihaszn6lni, hogy tevdkenysdge szinvonal6nak emeldse trtj6n pozici6it megtarthassa (novelhesse).

A mdrlegkdszitdsig akdzhasznrt tevdkenysdg folytat6s6nak ellentmondotdnyezoje vagy kortilmdnye
nem 6ll  fenn.

Tfj6koztat6 rilsz

A csoportosul6s az flgyvezetds tagjainak sem eloleget, sem kcjlcsont nem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szft6sek

A csoportosul6s tevdkenysdgdbol veszdlyes hulladdk nem keletkezett.

A csoportosul6snak nincs sem ziiogoggal. sem egydb joggal biztosftott kotelezettsdge.

Mdrlegen kivtili egydb tdtelek nincsenek.

Vev6k, szillit6k

Vevoi kdvetelds nincs.

5z6llft6i kotelezettsdgek

Szdllft6i kdtelezettsdg nincs.

Eredm6nykimutatishoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek

Kdszftette: Personul Lizing Kft., Miskolc
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A csoportosul6sn6l az egydb bev6telek drtdke az al6bbiakb6l tevodott dssze:

A csoportosul6sn6l azigenybe vett szolgdltatdsok 6rt6ke az al6bbiakb6l tevoddtt ossze:

Az egyeb r6fordft6sok alakul6sa:

Tdrgydvben kutat6si, kfsdrleti fejlesztdsi kdltsdg nem volt.

Mutat6szimok

Vagyoni helyzet mutat6szdmai

Sajdt tiil(c ardn,r'a az 6sszes forr6sban (tokeell6totts6g) elozo dvben 9l,6306 volt, tdrgy6vben
92,12%,

Saj6t fonrlssal finanszirozott forg6eszkdzdk drtdke t6rgydvben 956 ezer Ft, elozo dvben 1522 ezer
Ft volt.
igy a forg6toke, saj6ttoke arhnyatrlrgydvben ll0,52yo, elozo dvben 108,56% volt.
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