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KIEGESZ1T6 MELLEKLET
202L.evi
egyszeriisitettevesb eszfmolohoz

Miskolc, 2022.02.23.

Kdsziilt a FORINT-SofI Kft.
Kieg€szitdmell€klet szerkeszt6programj6val

Altal6nosr6sz
Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC tev6kenys6git2010. 6vbenkezdtemeg.
9499 Mdshovanem sorolt egydbkcizdss6gi,tdrsadalmitev6kenys6g.
A tdrsasdgalaptev6kenys6ge:
A szervezetkorlStolt felel6ss6gfreur6pai ten-iletiegyLittmiikod6sicsoportosul6sk6ntmiikodik, a
nagysdga0 ezerFt.
torzstol<e
3525 Miskolc,Vologdatr. 4. Fszt2.
Sz6l<helye:
onl<ormdnyzatok'
tagjai lttagyares szloval<
A szervezeltulajdonosai,
l1I
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3525Miskolc,Vologdau.4.Fszt2.

kialakitdsa6snirkodtet6semegbizottkiils6 szolgdltat6feladata.
A szdmviteliinformdci6srenclszer
PERSONALLIZING KFT. ( 3529Miskolc,L6vayu. 55.)
neve,eldrhetos6ge:
A kijls6szolgdltat6
szdma:1740L1'
konyveloneve:NagyMelinda.Regisztr6ci6s
m6rlegkdpes
Regisztr6lr
kdnywizsg6l6ellen6rizte.
bejegyzett
kotelez6,a beszdmol6t
a kor.ryr,vizsg6lat
A csoportosul6sndl
(3527Miskolc,K6poros
Benedek'Eva
felel6sszem6ly:
szen6ly6ben
elv69z6s66rt
A konyvvizsg6lat
szama001690.
921
a.),nyilvantart6si
p6nznenre
Ft.
A m6rlegk6szftes
A nrdr)egk6szitdsicl6pontja20'22.0'2.23.
tanalmazza,
szerintazokataz informdci6kat
mellekleta Sztv.16.S (5) bekezclese
Jelenkieg6szit6
elve
fontosak.
A fontossdgot
a haszon-rdfordit6s
I'rozatal
szenrpontjdb6l
melyeka nyilvdnossdgra
n.reg.
alapjdnhatdroztuk
Sz6mviteli politika
politik6jSnak
vettea szdmvitelitorv6ny
bsszedllit6sakor
figyelembe
szdr.nviteli
A csoportosulds
bcszdmol6ja
redlisan
mutatjaa csoportosulds
hogy
a
csopoftoslrlirs
Ez biztositjaazt,
alapelveit.
jov6beni
jelenlegivagyoniespenziigyihelyzetet,
esa nraihclyzetalapjdna
tervekis kirajzol6dnak.
k6szfti.
M6rleg6t"A" v.lltozatban
vezeti.A kcinyvel6sre
kiadottszdmlacsoportokat,
konyvvitelrenclszereben
a l<ett6s
A korryvel<et
azo]{sz.{nrjeleit
6smegnevez6s6t
a szdmlattikdrbe
fogja
szanlAl(at,
al- 6srdszletezS
szdnlSkat,
szdnrlarend
egyiittteszilehet6v6,
hogya kdnyveita sz6mviteli
esa szoveges
A sz6mlatrikor
ossze.
torv6nyel6irdsaiszerintV€Z€sS€:
els6dlegesen
az 5. szdmlaosztdlyban
tartjanyilvdn.Az 5. szdmlaosztdly
A felmeriiltkdlts6geket
biztositja,hogynind a ktils6,minda belsSinform6ci6krendelkezdsre
megfelekitagoldsdval
alljanak.
a beszdiloloosszedllitdsiin;11
az aldbbi6rt6kel6si
elj6rdsokat
alkalmazta:
A csoportosul6s
dlonaz amortiz6ci6val
cscikkenve
mutatjaki.
Az inmateridlisjavak6rt6k6tbeszerzdsi
beszerz6si
dionaz an'rortizdci6val
mutatjaki.
A tdrgyieszkozoket
cscikkenve

Ertdkcsrikken6si
leir6sm6dja:
- az egyedieszl<62
Az 6venk6nt
elsz6moland5
6rt6kcsijkken6s
megtervezdse
vdrhat6haszndlata,
ebb6lad6d66lettartama,
fizikai 6serkdlcsiavuldsa,az egy6bkoriilmdnyek6s a tervezett
- illtaliibanaz eszhozbeker:ii16si
maradv6ny6rt6k
figyelembev6teldvel
(brLrtt6)6rt6kdnekardnydban
tortdnik.
Az 6rt6kcsokken6s
tervez6sekor
a c6gaz eszkozokelhaszndl6ddsanal<
idejefiiggvenyriben
ljnedris
leirdstalkalmazott.
Kis 6rt6kiieszkrizcik
6rt6kcstlkken6si
leirdsa:
A 100.000Ft alattiegyedibekertil6si
drtdkkelbir6 vagyoniertekLljogok,
szeilemiterrnekek,
tdrgyi
eszkcizrik
bekertil6si
6rt6kea haszndlatbav6teikor
6rtdkcsohkenisi
leirdskdnt
egyosszegben
elszdmoldsra
keriii. Ebbenaz esetbenaz drt6kcsdkl<en6si
leirdsttervezninem kell.
NemjelentSsmaradvdny6rtdk:
A maradvSnydrt6k
nulladsszeggel
vehet6figyelembeaz 6rt6kcscjhl<en6si
leirdstervez6se
sor6n,ha
az eszkozhasznos6lettartama
v6g6nvdrhat6anrealizdlhat66rt6keval6szinfisithet6en
nemhaladja
mega 100ezerFt-ot.
jelent6s6gri
Ha a csoportosulSs
szempontjdb5l
meghat6rozo
tiirgyieszkozol<n6l
az 6venkdnt
(mcgtervezdsel<or)
eiszdmolSsra
kertil6drtdkcsokken6s
megdllapitdsal<or
figyelembevett
(az adotteszkozhaszn6lat6na]<
kOrtilm6nyekben
iclotartamdban,
az aclotteszkoz6rtdk6ben
vagy a
vdrhat6maradvdnydrtdkben)
l6nyeges
vdltozdskovetkezett
be,tervenfeltili 6rt6kcsokken6st
kell
elsz6molni.
javakr6l6stdrgyieszkdzokr6lfolyanratos
A csoportosuliis
az immateridlis
rnennyisegi
analitikdt
jelleggel.
vezeta f6kdnywelval6 folyamatosegyeztetds
mellett,a merlegfordul6napj6n
kcjtelez6
(tdnyleges
A k6szletek
6rt6kel6se
FIFO m6dszerrel
beszerz6si
Sron)tort6nik.
Az drtdkel6si
eljdr6sokaz e\5z6dvihezk6pestncnrvaltoztal<.
Az el6z66vi m6rlegk6szit6sn6l
alkalmazott6rt6keldsielveknemvdltoztak.
A
Analitikusnyilv6ntartdst
vezeta csoportosul6s
a vev6i kciveteldsekr6l
6s a szdllit6itartoz6sokr6l.
a
munkab6rek
6s egy6bszemdlyijellegii kifizetdsekanalitikusnyilvdntart6sikotelezettc6o6npk
b6rsz6mfejt6s
keret6benteszeleget.
gyal<orolt
A k6tvagyttjbb6vet6rint6gazdasdgi
esem6nyek
eredmenyre
hatdsdnak
kisz[ir6s6re
aktiv
6spasszfvid6belielhat6rol6s
sziimli{talkalmaz.
Jelent6s
dsszegii
a hiba,ha a hibafeltdr6sdnak
6veben,a ktlldnbozoellen6rz6sek
sor6n,egyadott
- eredmdnyt,sajiittcikdt
i.izleti6vetdrintSen(rdvenkdnt
ktilcin-ktilijn)feltdrthibiik 6shibahatdsok
- 6rt6kdnekegyiittes(el6jel6t61
meghaladjaaz ellen6rzdtt
novel5-csdkkent6
ftiggetlen)osszege
nen-rhaladjameg az 1 milli6 Fttizleti 6v m6rlegf6cisszeg6nek
2o/o-6t,
ill. ha a m6rlegf6osszeg2o/o-a
ot, akkor az 1 milli6 Ft-ot.
uemtortent.
A csoportosul6sndl
az 6v sordnjelent6sebbhiba nriattonellenorzes
jelenlegmegfelel6gazdas6gi
Igyekszikeztr:rgy
A csoportosulSs
helyzetet
mondhatmagdnak.
(novelhesse).
hogytev6kenys6ge
emelese
utjdnpozici6itmegtarthassa
kihaszn6lni,
szinvonalSnak

folytatdsdnak
ellentmond5t6nyezSjevagy kdri.ilmdnye
a c6lszelintitevekei'rys6g
A rn6rlegk6szitdsig
nemdll fenn.

Tijrfkoztat6r6sz
el6leget,semktilcsdntnem foly6sitott.
tagjainaksen.r,
az tigyvezet6s
A csoportosulds

kieg6szit6sek
M6rleghezkapcsol6,d6'
g6b6lvesz6lyes
rtemkeletkezett.
hullad6l<
tev6kenys6
A csoportosr"rl6s
semegydbjoggalbiztositottkotelezetts6ge.
nincssen zdlogjoggal,
A csoportosulSsnak
M6rlegenkivrili egyebtdteleknincsenel<.

Vevdk,sz6llft6k
nincs.
Vev5ikovetel6s
nincs.
Szdllitdikotelezetts6g

Ere dm 6nyki nru tatdshoz l<apcsol6d6 kieg6szit6sek
ertel<e
az alSbbiakbSl
tev6ddtt6ssze:
az egy6bbev6telek
A csoportosr-rlSsndl
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Miil<odesi
hozzdiSrulas
Osszesen
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irt6keaz al6bbiakb6l
tev6dritt6ssze:
az ig6nybevett szolgSltatdsok
A csoportosuldsndl
I(tiltsegnerir
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Insatlanb6rletidii
Fr.rvardii.szdllitdsi
kte
Ugvviteliszolg.
Konvwizsgiilatidii
j ogi ktg
Ueyv6di-,kozieeyzdi-,
Szerz6i,szak6rt6idii
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Postaiszols.

Osszesen

Tdrgydvbenl<utatdsi,
kfs6rletj fejlesztesikoltsdgnentvolt.

Mutat6sz6mok
Vagyonihelyzetnrutat6szdm
ai
Sajatt6keardnyaaz osszes
forr6sban(t6keelliitotts6g)
el6z66vben1"00,00%
volt, tfrgy6vben
68,91VovSitozott.

