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3527Miskolc,Zsigmondyu. 2.
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Al6ir6sraioeosultak:

A sz6mviteliinform6ci6srendszerkialakit6sa6s mtikddtet6semegbizottkiils6 szolgilItatofeladata.
PERSONALLIZING KFT. ( 3529Miskolc,L6vayu. 55.)
neve,el6rhet6s6ge:
A kiils6 szolg6ltat6
sz6ma:I740II
konyvel6neve:NagyMelinda.Regisztrdci6s
m6rlegk6pes
Regisztr6lt
ellenonzte.
kcinywizsgril6
kdtelezo,a besz6mol6tbejegyzett
a konyvvizsg6lat
A csoportosul6sn6l
felel6sszem6ly:BenedekEva(3527Miskolc,K6poros
szem6ly6ben
A konywizsg6latelv6gz6s66rt
6siszttma001690.
92Ia.),nyilv6ntart
pdnzneme
Ft.
A m6rlegk6szit6s
.22.
id6pontja 2020.01
A mdrlegk6szitds
tartalmazza,
szerintazokatazinformdci6kat
mell6kleta Sztv.16. $ (5) bekezddse
Jelenkieg6szit6
elve
haszon-r6fordit6s
a
A
fontosshgot
fontosak.
szempontj6b6l
hozatal
melyek a nyilvdnoss6gra
alapjfn hat6roztuk meg.

Sz6mvitelipolitika
figyelembe vette a sz6mviteli tdrv6ny
A csoportosul6ssz6mviteli politik6j6nak <jssze6llit6sakor
re6lisan mutatja a csoportosul6s
besz6mol6ja
alapelveit. Ez biztositja azt, hogy a csoportosul6s
jdv6beni
tervek is kirajzol6dnak.
jelenlegi vagyoni 6s p6nztigyihelyzetet,6sa mai helyzet alapjfn a

k6sziti.
M6rleg6t"A" v6ltozatban
vezeti.A kdnyvel6srekiadott sz6mlacsoportokat,
A kdnyveketa kett6s kdnywitel rendszer6ben
a szimlatiikorbefogja
sz1mlikat,al- 6s rdszletezoszdmlilkat,azok szttmjeleit6s megnevez6sel
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rissze.A szdmlattikor6s a szdvegessz6mlarendegytitt teszi lehet6v6,hogy a konyveit a sz6mviteli
tcirv6nyel6ir6saiszerintvezesse.
A felmeriilt kcilts6geketels6dlegesenaz 5. sz6mlaosztillTbantartja nyilvfrn. Az 5. sz6mlaoszt|ly
megfelel6 tagol6s6valbiztositja, hogy mind a kiils6, mind a belso inform6ci6k rendelkez6sre
6lljanak.
A csoportosul6sa besz6mol6dssze6llftSsdndlaz al6bbi drt6kel6sieljardsokat alkalmazta:
Az immateri6lisjavak 6rt6kdt beszerz6sifron az anortizdcioval csokkenvemutatja ki.
A targyi eszkdzdketbeszerzlsi tnon az amoftizdci6valcs<ikkenvemutatja ki.

Ertdkcscikken6sileir6s m6dj a:
Az 6venk6nt elsz6moland6 6rtdkcscikken6smegtervezdse- az egyedi eszkoz vrirhat6 hasznillata,
ebb6l ad6d6 flettartama, frzikai 6s erkolcsi avul6sa, az egyeb kdriilm6nyek 6s a tewezett
maradv6ny6rtdkfigyelembev6tel6vel - 6ltal6banaz eszkdzbekertil6si (brutt6) 6rt6kdnek aftnyfrban
t6rt6nik.
Az 6rt6kcsokken6stervez6sekora cdg az eszkozokelhaszn6l6drls6nakideje fiiggv6ny6ben linedris
leir6st alkalmazott.
Kis drt6krieszkdzdk6rtdkcsdkken6sileir6sa:
A 100.000Ft alatti egyedi bekeriildsi6rt6kkelbir6 vagyoni 6rt6krijogok, szellemitermdkek,tdrgyi
eszkdzok bekeriil6si 6rt6ke a hasznillatbavdtelkor drt6kcsdkken6si leir6skdnt egy dsszegben
elszdmol6srakeriil. Ebben az esetbenaz 6rt6kcsrikken6sileir6st tewezni nem kell.
Nem j elent6smaradv6ny6rt6k:
A maradviiny6rt6knulla dsszeggelvehet6 figyelembe az 6rt6kcs6kken6sileir6s tervez6sesor6n, ha
az eszkozhasznos6lettartamav6g6n vitrhatoanrealizillhat6 6rt6ke val6szinrisithet6ennem haladja
meg a 100ezerFt-ot.
Ha a csoportosul6s szempontj6b6l meghatfroz6 jelent6sdgri targyi eszkcizdkn6l az 6venk6nt
elsziimol6sra kertil6 6rtdkcsdkken6s megilllapitSsakor (megtervezdsekor) figyelembe vett
kOriilm6nyekben (az adott eszkoz hasznillatinak id6tartamdban, az adott eszkoz ertekeben vagy a
vitrhato maradv6ny6rt6kben)l6nyeges vttltoztts kdvetkezett be, terven feliili 6rt6kcs<jkken6stkell
elszdmolni.
A csoportosul6saz immateri6lis javakr6l 6s targyi eszkozcjkr6l folyamatos mennyis6gi analitik6t
vezeta fokdnyvvel val6 folyamatosegyeztet6smellett, a m6rlegfordul6napj6nkotelez6jelleggel.
Akdszletek 6rtdkel6seFIFO m6dszerrel(t6nylegesbeszerzlsi 6ron) tortdnik.
Az lrtekelesi elj6rSsokaz elozo evihezk6pestnem v6ltoztak.
Az elozo6vi m6rlegk6szit6sn6lalkalmazott6rt6kel6sielvek nem v6ltoztak.
Analitikus nyilvantartdst vezet a csoportosul6sa vev6i kovetel6sekr6l6s a sztilit6i tartoz6sokr6l.A
munkab6rek 6s egydb szem6lyi jellegri kifizet6sek analitikus nyilvrlntart6si kotelezetts6g6neka
b6rsz6mfejtdskeret6bentesz eleget.
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Akdt vagy tcibb 6vet 6rint6 gazdasdgiesem6nyekeredm6nyregyakorolt hat6srinakkiszrirds6reaktiv
6s passzfvid6beli elhatarol6sszdmlfit alkalmaz.
Jelent6sdsszegria hiba, ha a hiba felt6r6sanak6v6ben,a ktildnbdzo ellenorzeseksor6n, egy adott
tizleti 6vet 6rint6en (6venk6nt kiildn-ktilcln) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t t6k6t
ncjvel6-csdkkent6- 6rt6k6nek egyiittes (elojel6t6l ftiggetlen) dsszege meghaladja az ellenorzdtt
iizleti 6v mdrlegf6osszegdnek
2yo-6t,ill. ha a m6rlegfoosszeg2o/o-anem haladja meg az I milli6
Ft-ot, akkor az I milli6 Ft-ot.

A csoportosuldsn6l
az 6v sor6njelentosebbhiba miatt dnellenorz6snem tdrt6nt.
A csoportosul6sjelenleg megfelelo gazdas6gihelyzetet mondhat mag6nak. Igyekszik ezt tgy
kihaszn6lni,hogy tev6kenysdgeszinvonal6nakemel6seutjdnpozici6it megtarthassa(n<)velhesse).
A mdrlegk6szit6siga c6lszerinti tev6kenys6gfolytatas6nakellentmond6 tenyezojevagy kcirtilm6nye
nem 6ll fenn.

T6j6koztat6 r6sz

A csoportosul6s
az iigyvezet6stagjainaksem el6leget,semkolcsontnem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6d6kieg6szit6sek

hullad6knemkeletkezett.
vesz6lyes
A csoportosul6s
tev6kenys6g6b6l
semegy6bjoggalbiztositottkotelezetts6ge.
nincssemzillogsoggal,
Acsoportosul6snak
M6rlegenkiviili egy6bt6teleknincsenek.

Vev6k, sz6llit6k
Vev6i kdvetel6snincs.
Sz6llit6i k<itelezetts6
sek
Sz6llft6i kcitelezetts6gnincs.

Eredm6nykimutatishoz kapcsol6d6kieg6szft6sek
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A csoportosul6sn6l
az egyebbev6telek6rt6keaz alttbbiakb6ltev6ddttossze:

Tasdii
Sai6ter6
hozztitn.

!v71
375
0

0sszesen

31s

A csoportosul6sn6lazigenybe vett szolg6ltat6sok6rtdke az alfrbbiakb6ltev6ddtt ossze:
##

j
Kiiltsdsek (e Ft)

,i

t52

Insatlanb6rletid i
EGTC-srendezvdnvek
Usvviteliszols.
Konvwizss6latidfi
Szerzolszakertoidii

s33
0
60
9

Telefon
Postaiszols.

28

Esv6bszols.
0sszeson

4

4

790

Az egyebr6fordit6sok alakul6sa:

T6rgy6vbenkutat6si,kisdrleti fejleszt6sikolts6gnem volt.

Mutat6sz6mok
Vagyoni helyzet mutat6szrimai
Saj6t t6ke artnya az osszes forr6sban (t6keell6tottsag) eloz6 6vben 9I,I2yo volt, t6rgy6vben
100,00%.
Saj6t fon6ssal finanszirozott forg6eszkrizok 6rt6ke t6rgy6vben 1522 ezer Ft, elozo 6vben 865 ezer
Ft volt.
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