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Altal6nos r6sz

Az ABAUJ-ABAUJBAN EGTC tev6kenys6git 2010. 6vben kezdte meg.

A tdrsasdg alaptev6kenys6ge: 9499 Mdshova nem sorolt egydb kcizdss6gi, tdrsadalmi tev6kenys6g.

A szervezet korlStolt felel6ss6gfr eur6pai ten-ileti egyLittmiikod6si csoportosul6sk6nt miikodik, a

torzstol<e nagysdga 0 ezer Ft.
Sz6l<helye: 3525 Miskolc,  Vologda tr .  4.  Fszt 2.

A szervezel tulajdonosai,  tagjai  l t tagyar es szloval< onl<ormdnyzatok'
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Szab6 Ferenc 3525 Miskolc, Vologda u.4.Fszt2.

A szdmviteli informdci6s renclszer kialakitdsa 6s nirkodtet6se megbizott kiils6 szolgdltat6 feladata.
A kijls6 szolgdltat6 neve, eldrhetos6ge: PERSONAL LIZING KFT. ( 3529 Miskolc, L6vay u. 55. )

Regisztr6lr m6rlegkdpes konyvelo neve: Nagy Melinda. Regisztr6ci6s szdma: 1740L1'

A csoportosul6sndl a kor.ryr,vizsg6lat kotelez6, a beszdmol6t bejegyzett kdnywizsg6l6 ellen6rizte.

A konyvvizsg6lat elv69z6s66rt szen6ly6ben felel6s szem6ly: Benedek'Eva (3527 Miskolc, K6poros
921 a.), nyilvantart6si szama 00 1690.

A m6rlegk6szftes p6nznenre Ft.

A nrdr) e gk6szi tds icl 6po ntja 20'22.0'2.23.

Jelen kieg6szit6 melleklet a Sztv. 16. S (5) bekezclese szerint azokat az informdci6kat tanalmazza,
melyek a nyilvdnossdgra I'rozatal szenrpontjdb6l fontosak. A fontossdgot a haszon-rdfordit6s elve
alapj dn hatdroztuk n.reg.

Sz6mviteli politika

A csoportosulds szdr.nviteli politik6jSnak bsszedllit6sakor figyelembe vette a szdmviteli torv6ny
alapelveit. Ez biztositja azt, hogy a csopoftoslrlirs bcszdmol6ja redlisan mutatja a csoportosulds
jelenlegi vagyoni es penziigyi helyzetet, es a nrai hclyzet alapjdn a jov6beni tervek is kirajzol6dnak.

M6rleg6t "A" v. l l tozatban k6szft i .

A korryvel<et a l<ett6s konyvvitel renclszereben vezeti. A kcinyvel6sre kiadott szdmlacsoportokat,
szdnlSkat, al- 6s rdszletezS szanlAl(at, azo]{ sz.{nrjeleit 6s megnevez6s6t a szdmlattikdrbe fogja
ossze. A sz6mlatrikor es a szoveges szdnrlarend egyiitt teszi lehet6v6, hogy a kdnyveit a sz6mviteli
torv6ny el6irdsai szerint V€Z€sS€:

A felmeriilt kdlts6geket els6dlegesen az 5. szdmlaosztdlyban tartja nyilvdn. Az 5. szdmlaosztdly
megfeleki tagoldsdval biztositja, hogy nind a ktils6, mind a belsS inform6ci6k rendelkezdsre
alljanak.

A csoportosul6s a beszdilolo osszedllitdsiin;11 az aldbbi 6rt6kel6si elj6rdsokat alkalmazta:
Az inmateridlis javak 6rt6k6t beszerzdsi dlon az amortiz6ci6val cscikkenve mutatja ki.
A tdrgyi eszkozoket beszerz6si dion az an'rortizdci6val cscikkenve mutatja ki.



Ertdkcsrikken6si leir6s m6dja:
Az 6venk6nt elsz6moland5 6rt6kcsijkken6s megtervezdse - az egyedi eszl<62 vdrhat6 haszndlata,
ebb6l ad6d6 6lettartama, fizikai 6s erkdlcsi avuldsa, az egy6b koriilmdnyek 6s a tervezett
maradv6ny6rt6k figyelembev6teldvel - illtaliiban az eszhoz beker:ii16si (brLrtt6) 6rt6kdnek ardnydban
tortdnik.
Az 6rt6kcsokken6s tervez6sekor a c6g az eszkozok elhaszndl6ddsanal< ideje fiiggvenyriben ljnedris
leirdst alkalmazott.
Kis 6rt6kii eszkrizcik 6rt6kcstlkken6si leirdsa :
A 100.000 Ft alatti egyedi bekertil6si drtdkkel bir6 vagyoni ertekLljogok, szeilemi terrnekek, tdrgyi
eszkcizrik bekertil6si 6rt6ke a haszndlatbav6teikor 6rtdkcsohkenisi leirdskdnt egy osszegben
elszdmoldsra keriii. Ebben az esetben az drt6kcsdkl<en6si leirdst tervezni nem kell.

Nem jelentSs maradvdny6rtdk:
A maradvSnydrt6k nulla dsszeggel vehet6 figyelembe az 6rt6kcscjhl<en6si leirds tervez6se sor6n, ha
az eszkoz hasznos 6lettartama v6g6n vdrhat6an realizdlhat6 6rt6ke val6szinfisithet6en nem haladja
meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a csoportosulSs szempontjdb5l meghat6rozo jelent6s6gri tiirgyi eszkozol<n6l az 6venkdnt
eiszdmolSsra kertil6 drtdkcsokken6s megdllapitdsal<or (mcgtervezdsel<or) figyelembe vett
kOrtilm6nyekben (az adott eszkoz haszn6lat6na]< iclotartamdban, az aclott eszkoz 6rtdk6ben vagy a
vdrhat6 maradvdnydrtdkben) l6nyeges vdltozds kovetkezett be, terven feltili 6rt6kcsokken6st kell
elsz6molni.

A csoportosuliis az immateridlis javakr6l 6s tdrgyi e szkdzokr6l folyanratos rnennyisegi analitikdt
vezet a f6kdnywel val6 folyamatos egyeztetds mellett, a merleg fordul6napj6n kcjtelez6 jelleggel.

A k6szletek 6rt6kel6se FIFO m6dszerrel (tdnyleges beszerz6si Sron) tort6nik.

Az drtdkel6si eljdr6sok az e\5z6 dvihez k6pest ncnr valtoztal<.

Az el6z6 6vi m6rlegk6szit6sn6l alkalmazott 6rt6keldsi elvek nem vdltoztak.

Analitikus nyilv6ntartdst vezet a csoportosul6s a vev6i kciveteldsekr6l 6s a szdllit6i tartoz6sokr6l. A
munkab6rek 6s egy6b szemdlyi jellegii kifizetdsek analitikus nyilvdntart6si kotelezettc6o6npk a
b6rsz6mfejt6s keret6ben tesz eleget.

A k6t vagy ttjbb 6vet 6rint6 gazdasdgi esem6nyek eredmenyre gyal<orolt hatdsdnak kisz[ir6s6re aktiv
6s passzfv id6beli elhat6rol6s sziimli{t alkalmaz.

Jelent6s dsszegii a hiba, ha a hiba feltdr6sdnak 6veben, a ktlldnbozo ellen6rz6sek sor6n, egy adott
i.izleti 6vet drintSen (rdvenkdnt ktilcin-ktilijn) feltdrt hibiik 6s hibahatdsok - eredmdnyt, sajiit tcikdt
novel5-csdkkent6 - 6rt6kdnek egyiittes (el6jel6t61 ftiggetlen) osszege meghaladja az ellen6rzdtt
tizleti 6v m6rlegf6cisszeg6nek 2o/o-6t, ill. ha a m6rlegf6osszeg2o/o-a nen-r haladja meg az 1 milli6 Ft-
ot, akkor az 1 milli6 Ft-ot.

A csoportosul6sndl az 6v sordn jelent6sebb hiba nriatt onellenorzes uem tortent.

A csoportosulSs jelenleg megfelel6 gazdas6gi helyzetet mondhat magdnak. Igyekszik ezt r:rgy
kihaszn6lni, hogy tev6kenys6ge szinvonalSnak emelese utjdn pozici6it megtarthassa (novelhesse).



A rn6rlegk6szitdsig a c6lszelinti tevekei'rys6g folytatdsdnak ellentmond5 t6nyezSje vagy kdri.ilmdnye
nem dll fenn.

Tijrfkoztat6 r6sz

A csoportosulds az tigyvezet6s tagjainak sen.r, el6leget, sem ktilcsdnt nem foly6sitott.

M6rleghez kapcsol6,d6' kieg6szit6sek

A csoportosr"rl6s tev6kenys6 g6b6l vesz6lyes hull ad6l< rtem keletkezett.
A csoportosulSsnak nincs sen zdlogjoggal, sem egydb joggal biztositott kotelezetts6ge.
M6rlegen kivrili egyeb tdtelek nincsenel<.

Vevdk, sz6llft6k

Vev5i kovetel6s nincs.
Szdll i tdi kotel ezetts6g nincs.

Ere dm 6nyki nru tatdshoz l<ap csol6d6 kieg6szit6sek

A csoportosr-rlSsndl az egy6b bev6telek ertel<e az alSbbiakbSl tev6ddtt 6ssze:

A csoportosuldsndl az ig6nybe vett szolgSltatdsok irt6ke az al6bbiakb6l tev6dritt 6ssze:

Tdrgydvben l<utatdsi, kfs6rletj fejlesztesi koltsdg nent volt.

Mutat6sz6mok

Vagyoni helyzet nrutat6szdm ai

Sajat t6ke ardnya az osszes forr6sban (t6keelliitotts6g) el6z6 6vben 1"00,00% volt, tfrgy6vben
68,91Vo vSitozott.
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