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Kirytrzitli talllklrt Abauj-Abaijban EGTC

Altal6nos r6sz

Az,^.BAtJJ-ABAUJBAr.\ DCTC te\,6kcn)'sagit 2010. dvben kezdte meg
A tirsasig alapLev€l(enysegc: 9499 N{iishoviL ncrr sorolt egyeb kdzdssdgi, t6rsadalmi tevikenyseg.
A szcfvezet l(ofl/Llolt f'eleloss€gii cufripiri le iileli egyiittmtikdd€si csoportosul6skdnt miikijdik, a

tdfzstol(e nrg)si iga 0 ezef f l .
Szi l(hclye: 1527 l\ l iskolc, Zsigrron!lt  Ll.2
A szer\ezeL lulajdonosili, tigjai nragyaf is sTlovil( dnkormAnyzatok
Ali i i r ' r is] l r  loqosultak:

A szr'w!itcli infor-mhciirs rcndszer'liialakit/rsa ds mtikijdtetdse megbfzott kiils6 szolgAltat6 feladata.
A ki i lsd szolgdltat6 ie!e. cl i f l ret, jsdge: l ' ]L. l tSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc, Ldvay u 55. )

RegiszL|i i l t  rrr i f legl(dpes ki inyvclcl neve: Nrgl Mclinda. Regisztr6ci6s sz6tr,a.174011

A csopoftosulisndl a k6n) \ \,izsgiilat l(dtelezij, a bcsz6mol6t bejegyzett kijnlnr'vizsgdl6 ellendrizte.

A kbnyvvizsg,rlat clvigz€s€6rt sTeucll ibcn telelos szemely: Benedek Eva (3527 Miskolc, K6pofos
92la.). nyi lvinlaf l irs j  szirna 00 i 690.

A mdrleglidszites panznerne Ft.

A nir lcgl(dszit is idopontja 2021 .01 .21.

Jclen l(iegdszit6 rnelliklct a Szt\,. 16. $ (5) bel(ezdisc szerint azokat az informici6kat tarlalmazza,
melyek a nyilvdnossrigru hozalal szc|rpontidb6l lonlosak. A fontossdgot a haszon-raforditiis elve
alapjiin hatiroztuk nrcg.

SzinrYiteli politika

A csopo|tosulhs szi'ir1!itcli politil(iijinrl( dsszehllitesakor figyelembe vette a sziimviteli tijffdny
alapelveit.  tsz birtosit ja azt. lrog)'N csopor' losuLi1s beszemol6ja rei l isan mutatja a csopodosulas
jelenlcgi vagycrni is pinztigyi hcl!7ctit. is N Inai helyzet alapjrin ajdv6beni tervek is kirajzol6dnak.

M€rlegdt "A" viLlLozatban kiszit i .

A kdnyvel(et a kelr6s kdnyvviLcl fcndszciabcn vezeti. A kiinyvel6sre kiadott szamlacsoportokat,
szdnrldl(at, al- 6s f€szletez6 szirmli'Ll(it, a|Zok sziimjeleil is megtevezdsdt a sziimlatiikitrbe fogja

I(isailalta: P! rso r t ul L iz,i r tg K lt., M is k ot L



Kiegiszitf melllklet Abanj-Abanjban EGTC

itsszc. A szdmlatiikitr is a sztivcgcs szamlarond cgjiitt tc\zi lchetii\,a, hogf a l{anyvcit a szlmviieli
tajwiny el6ir6sai szerint vezesse.

A felmeri.ilt kdlts6geket els6dlegesen az 5. szilnlaos/trlyban laftj.r nlil!:in- Az 5. szinrlaosztdly
megfeleld tagoliisdval biztositja, hogy mind a kiilsij. nind a bels6 inlorrrdci6l< rcndelkczisre
6lljanak.

Acsopoftosulis a beszemo16 6sszealltesAnfl az al.lbbi dddkelesi eljarriisol(at alkalmaztal
Az immate Alisjavak atdkdt beszeEdsi iiron az anol.rizaici6val csdkkcnvc mLrtatja l(i.
A tergyi eszkijzdket beszerzdsi 6ron az amoftiz.ic;6val csiil(l(cr1\,c mLrtatja ki.

Ed6kcsdkkenisi leirds m6dja:
Az €venkdnt elsziimoland6 al6kcsdkkends megtcrvczise - az egyedi eszkoz viifhat6 hasznSlata,
ebb6l ad6d6 ilettartama, fizikai ds erkijlcsi avulisa. az egyab l(0dilmdnycl( ds a tervezett
maradv6nyiftdk figyelembevdtel6vel - AltalAban az cszl(dz bel(efulisi (brutt6) d|1€kdnek afhnylban
titftdnik.
Az drtikcs6kkenis tervezdsekor a cdg az eszkitzbk clhaszn6l6disrinak ideje ffiggvdnydben Iine6ris
leirAst alkalmazott.
Kis 6rtikii eszkitzitk €rtikcsttkkendsi leirAsa:
A 100.000 Ft alatti egyedi bekeriil6si 6rtdkkel bir-d vig)oni ertdl(ti jogol(, szcllcnii tcflnil(eii tilrgyi
eszkdziik bekeriil6si irtdke a hasznehtbav€tell(or i lilioscjl(l(errdsi leiriskint egy cisszegben
elszAmolasra keriil. Ebben az esetben az drtdkcsdkkencsl lcirilsl tcfrczni nern l<ell.

Nem jelent6s maradveny6rtdk:
A mamdvAnydrtdk nulla dsszeggel vehet6 figyelcmbc az drt€kcsdl<l(en6si leifds tcrvczise sofdn, lla
az eszkoz hasznos 6lettaftama v6gdn verhat6an realizdlhat6 ddike val6szinlisithetoen ncrr haladja
mcg a 100 czcr Ft-ot.

Ha a osoportosul6s szempontj6b6l meglateroz6 .iclcntrjsigii taryyi eszl(dzdkn6l az ivenkdnt
elszamol6sra keriil6 €ft6kcsdkkends megellapitirsal(or 0negtefvezdsekof) fig)'clembe veft
kijriilm€nyekben (az adott eszkiiz hasznAlatanak id6tartrmiban, az adoll eszkiiz d|1ikiben vag) a
verhat6 maradvAnydfidkben) l€nyeges v6ltozis kdvetl(ezetl be, tcNen lcliili ir1€kcsdkkendsL kell
elszAmolni.

A csoportosulds az immateri6lis javakr6l €s tafgyi eszkilziik16l fblyamatos menntisdgi analitikdt
vezet a ftikdnywel val6 folyamatos egyeztet6s melletl. .r rlldflcg fordLrl6napjin l(btelez6 ielleggcl.

A kiszletek drt€keldse FIIO m6dszeirel (tdnyleges beszeEdsi dfon) l.jddnik.

Az drt€kel€si eUerasok az eldz6 dvihez k€pest neln vilLlollirk.

Az el6z6 dvi mdrlegkdszitdsndl alkalmazott drtdkel6si el!cl( ncnr viltoztak.

Analitikus nyilvdntart6st vezet a csoportosulas a vcv6i kdvetel€sekfiil is a szdllit6i taftozisokr6l. A
munkabdrek 6s egy6b szemdlyi jellegrS kifizetdselt analitikus nyilvintartasi l(rjielezettsdgdnek a
b6rszimfej tds keret€ben tesz eleget.

Kdszitette: Peno ul Lizing Kft., Miskolc



Ki$crziti; n!llikLl Abaij-Abaiiban EGTC

A kit vagy ldbb dvet €rint6 gazdasigi esemiryck cfedmdnyre gyakorolt hatasanak kisztlr6sire aktiv
6s passziv iddbeli  elhatArol i is szimli i t  alkal na7.

Jelent6s osszcgLj a hiba, ha a hiba felLirflLsltnrl( 6v€ben, a ktilttnbiiz6 ellen6rzdsek soriin' egy adott
iizleti dvet erinliien (dvenkdnt liiil6n-kiil6n) f'elL/r|t hibAk ds hibahatasok - eredm6n)t, saj6t t6kdt
ndvel6-csdkkcnt6 - eftil(fncl( eg)ntles (eldjcl6t6l Iiiggetlen) dsszege meghaladja az ellen6rzdtt
uzleti dv mdflegfodsszeg6nel( 2%-iil, ill. hn a merlegf6itsszeg 2oA-a nefi haladja meg az I milli6
Ft-ot, al*or az I nri l l i6 Fl-ol.

A csopofosulisn6l az 6v sofnn ielent6sebb hiba miatt dnellen6n€s nem tlifidnt.

A csopodosules.jelenleg mcgi'elel.j gazclas,rgi helyzetet mondhat maginak. Igyekszik ezt tgy
kihasznrilni, hog) tevdkenysige szinronalinrl< emel6se ritjiin pozlci6it megtathassa (nijvelhesse).

A mdrlegl(dszit€sig a cilszerinti tevdkenys€g Lbl),tatiisanak ellentmond6 tdnyez6je vagy kitdilminye
nem dll  t tnn.

Tij6koztat6 r6sz

A csoportosulis az ilgyvozetds tagjainak senr elLileget, sem kdlcsbnt nern foly6sitott.

M6rleghez lt:r pcsol6d6 kieg6szit6sek

A csoportosulis tevdkenysdgfbcil vcszdlycs hulladdk nem keletkezett,

A csoportosulisnal( nincs sern zelogioggrl, senr egydb joggal biztositott kdtelezettsdge.

ivl i f legen kiVnli  cgydb t i tclcl( nincsencl(.

Veviik, sz{llit6k

Vgvcii  l( i ivctel is nincs.

Szii l l i l6i ki i lclczctlsag nincs.

Kiszitetle: Parsonil Lizing KJi., Xliskolc



Kiegiszltd me iklel Abanj-Abatjban EGTC

A csoportosulasn6l az igdnybe vett szolgdltatasok €|1dl(e az alibbial(b6l levddijll dsszci

Eredm6nykimutat6shoz kapcsol6dri hieg6szIt6sek

A csoportosulesniil az egydb bevdtelek dddke az dl:ibbiel(bdl le!,odaitl ajssze:

Tdrgydvben kutat6si, kisirleti fejlesztisi kijltsdg ncnr volt.

Mutat6szimol{

Vagyoni helyzet mutat6szimai

Sajiit t6ke arenya az dsszes fbffAsban
100,00% nem valtozoft.

(t6keell i toLtsig) cl i jzo dvbcn 100.00% volt.  t irgydvberl

Kdszltelte: Personal Lizing Kfl., Miskolc




