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Altal6nosr6sz

gdt2010. dvbenkezdtemeg.
Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC tev6kenysd
9499M6shov6nem soroltegydbkdzoss6gi,t6rsadalmitevdkenysdg.
alaptevdkenysdge:
A t6rsas6g
A szervezetkorl6tolt felelossdgrieur6pai teri.iletiegyiittmrikdddsik6zhasznf csoporlosul6skdnt
mrikodik,a tdrzstokenagys6ga0 ezerFt.
3527Miskolc,Zsigmondyu.2.
Szdkhelye:
A szervezettulajdonosai,tagjai magyards szlovrlkdnkorm6nyzatok.
Al6iriisrai

megbizottki.ilsoszolg|ltatofeladata.
A sz6mviteliinformrici6srendszerkialakft6sa6s miikodtet€se
PERSONALLIZING KFT. ( 3529Miskolc,Levayu. 55.)
neve,el6rhetos6ge:
A killso szolgdltat6
sz6ma:174011
kdnyveloneve:Nagy Melinda.Regisztr6ci6s
Regisztrdltmdrlegk6pes
bejegyzettkonyvvizsgiioellenorizte.
a kdnyvvizsg6latkdtelezo,abeszhmol6t
A csoportosul6sn6l
felelosszemdly:BenedekEva (3527Miskolc, Koporos
A konyvvizsgrilatelvdgzeselrtszemdlydben
921a.), nyilv fintartdsisz6ma00I 690.
p6nznemeFt.
A mdrlegkdszitds

idopontia2019.01.23.
A mdrlegkdszftds
szerintazokataz inform6ci6kattartalmazza,
Jelenkiegdszitomell6kleta Sztv. 16. $ (5) bekezddse
elve
A fontoss6gota haszon-riifordft6s
fontosak.
hozatal
szempontjeb6l
melyeka nyilv6nossdgra
alapj6n hat6roztukmeg.

Szimviteli politika
figyelembevette a sziimviteli torvdny
sz6mvitelipolitik6j6nak6ssze6llft6sakor
A csoportosul6s
beszdmol6jare6lisanmutatja a csoportosul6s
alapelveit.Ez biztositla Mt, hogy a csoportosul6s
jelenlegivagyonidspdnzi.igyihelyzetdt,
dsa mai helyzetalapjina jovobenitervekis kirajzol6dnak.

Mdrlegdt "A" villtozatbankdsziti.
A kdnyveket a kettos konyvvitel rendszerdbenvezeti. A konyveldsre kiadott szdmlacsopoftokat,
szdmlSkat, al- ds reszletez6 szhmlilkat, azok sz6mjeleit ds megnevezdset a szdmlattikorbe fogja
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egyuttteszi lehetovd,hogy a konyveita szdmviteli
6s a szdvegesszdmlarend
ossze.A sz6mlati.ikor
szerintvezesse.
tdrvdnye16(r6sai
A felmeriilt koltsdgeketels6dlegesenaz 5. szdmlaoszt|lybantartja nyilv6n. Az 5. szdmlaoszt6ly
megfelelotagol6s6valbiztosftja,hogy mind a kiils6, mind a bels6 inform6ci6k rendelkezdsre
6lljanak.
az al6bbi drtdkel6sielj6r6sokatalkalmazta:
a besz6mol6dssze6llitSsdn6l
A csoportosul6s
Az immateri6lisjavak drtdkdtbeszerzdsiirronaz amortizdci6valcsdkkenvemutatjaki.
A tdrgyi eszkdzoketbeszerzdsi6ronaz amortizilci6valcsdkkenvemutatjaki.

leir6sm6dja:
Ertdkcsokken6si
Az dvenkdntelsz6moland6drtdkcsdkkendsmegtervezdse- az egyedi eszklz v6rhat6 haszn|lata,
ebbol ad6d6 lleltartama, fizikai ds erkOlcsi avul6sa, az egyeb kdri.ilmdnyek ds a tewezelt
maradv6nydrtdkfigyelembevdteldvel- 6ltal6banaz eszk6zbekeriildsi(brutt6) drtdkdnekarSnydban
toftdnik.
ideje fiiggvdnydbenline6ris
tervezdsekora cdg az eszk}zSkelhaszn6l6d6s6nak
Az drt6kcsdkkends
leirdstalkalmazott.
leir6sa:
Kis drtdkrieszkdzokdrtdkcsdkkendsi
A 100.000Ft alatti egyedibekeriildsidrtdkkelbir6 vagyonidrtdktijogok, szellemitermdkek,tSrgyi
eszkdzdk bekeriildsi 6rtdke a hasznillatbavdtelkordrt6kcsdkkendsilefr6skdnt egy osszegben
leir6sttervezninem kell.
keriil. Ebbenaz esetbenaz drtdkcsokkendsi
elsz6mol6sra
Nemjelentosmaradv6ny6rtdk:
lefr6stervezdsesor6n,ha
ydrtlk nulla dsszeggelvehet6figyelembeaz 6rtdkcsokkendsi
A maradv6n
az eszk6zhasznos6lettartamavdgdn viirhat6anrealizllhat6 drtdkeval6szintisithetoennem haladja
mega i 00 ezerFt-ot.
Ha a csoportosuldsszempontj6b6lmeghat6roz6jelentosdgiit6rgyi eszkozdknelaz dvenkdnt
elsz6mol6srakeriilo 6rt6kcsdkken6smeg6llapit6sakor(megtervezdsekor)figyelembe vett
idotartamdban,az adotl eszkozdrtdkdbenvagy a
(az adott eszkdzhaszndlat6nak
kdri.ilmdnyekben
kell
vrirhat6maradv6ny6rt6kben)ldnyegesvilltozis kdvetkezettbe, terven feli.ili drtdkcsokkendst
elszdmolni.
az immateri6lisjavakr6l ds t6rgyi eszkdzdkrolfolyamatosmennyisdgianalitik6t
A csoportosulils
mellett,a mdrlegfordul6napj6nkdtelezojelleggel.
vezeta fokonyvvelval6 folyamatosegyeztetds
6ron)tdrtdnik.
beszerzdsi
FIFO m6dszenel(tdnyleges
A kdszletekdrtdkeldse
Az ertdkelesielj6r6sokaz eloz6 dvihezkdpestnem v6ltoztak.
alkalmazottdrtdkeldsielveknem v|ltoztak.
Az elozodvi mdrlegkdszitdsndl
A
6s a sz6llit6itartoz6sokr6l.
a vevrji kdveteldsekr6l
vezeta csoportosulds
Analitikusnyilv6ntart6st
a
munkabdrekds egydb szemdlyijellegii kifizetdsekanalitikusnyilv6ntart6sikotelezettsdgdnek
keretdbenteszeleget.
bdrszdmfejtds
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gyakorolthat6silnak
A kdt vagytdbb dvetdrinto gazdasdgi
esemdnyek
eredmdnyre
kiszrirdsdre
aktiv
dspasszividobeli elhat6rol6sszitmliltalkalmaz.
Jelent6sosszegtia hiba, ha a hiba felt6r6s6nak
6vdben,a kiiliinbozoellenorzdseksor6n,egy adott
(dvenkdnt
ki.il6n-ktil6n)felt6rt hib6k 6s hibahat6sok- eredmdnyt,sajatt6k€t
Uzletidvet drintoen
novelo-csokkento dndkdnekegyi.ittes(eldjeldtolfiiggetlen)osszegemeghaladjaaz ellenorzltt
nem haladjameg az I milli6
tizleti dv mdrlegfoosszegdnek
zyo-At,ill. ha a mdrlegfodsszeg2%o-a
Ft-ot,akkoraz I milli6 Ft-ot.

hibamiatt dnellenorzds
nemtdrtdnt.
A csoportosul6sndl
az 6v sordnjelentosebb
jelenleg megfelel6 gazdasdgihelyzetetmondhat mag6nak.Igyekszik ezt rtgy
A csoportosul6s
(novelhesse).
emeldsetrtj6npozici6itmegtarthassa
kihaszn6lni,
hogytevdkenysdge
szinvonal6nak
tevdkenysdg
folytat6s6nak
vagy kortilmdnye
A mdrlegkdszitdsig
akdzhasznrt
ellentmondotdnyezoje
nem6ll fenn.

Tfj6koztat6 rilsz

A csoportosul6s
az flgyvezetds
tagjainaksemeloleget,semkcjlcsontnem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6d6kieg6szft6sek

tevdkenysdgdbol
veszdlyeshulladdknemkeletkezett.
A csoportosul6s
nincssem ziiogoggal. semegydbjoggal biztosftottkotelezettsdge.
A csoportosul6snak
Mdrlegenkivtili egydbtdteleknincsenek.

Vev6k,szillit6k
Vevoikdveteldsnincs.
5z6llft6ikotelezettsdgek
nincs.
Szdllft6ikdtelezettsdg

Eredm6nykimutatishoz kapcsol6d6kieg6szit6sek
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az egydbbev6telekdrtdkeaz al6bbiakb6l
tevodottdssze:
A csoportosul6sn6l
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6rt6keaz al6bbiakb6ltevoddttossze:
azigenybevett szolgdltatdsok
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Elensedettkdveteldsek(taei hozzdiilr)
Kapott t6mog.v isszafrz.
Osszesen
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Kdlrs6sek(e F0
0
0
0

kutat6si,kfsdrletifejlesztdsikdltsdgnem volt.
Tdrgydvben

Mutat6szimok
Vagyonihelyzetmutat6szdmai
elozo dvben 9l,6306volt, tdrgy6vben
az 6sszesforr6sban (tokeell6totts6g)
Sajdttiil(c ardn,r'a
92,12%,
drtdket6rgydvben956 ezerFt, elozodvben1522ezer
Saj6tfonrlssalfinanszirozottforg6eszkdzdk
Ft volt.
ll0,52yo,elozodvben108,56%volt.
igy a forg6toke,saj6ttokearhnyatrlrgydvben
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