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utc02.
Szdkhelye:
i527 Misl(oloZsigmondy
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Jelenkieg€szil(jnclldl(let 0 Szlv. 16. ns(5) bol(czdiseszerintazokataz infomaci6kattaftalmazza,
elve
melyoli a nyilvinossrigrahozatalszcrnpontjib6lfontosak.A fontossagota haszon-reforditas
nleg.
alapjin hatiifozlLLk

Szdnviteli politika
figyelembevette a szAmviteli
tdrvdny
A csoporlosLrlis
szrmvilelipolitikijAnaka,sszeillit6sakor
besz6mol6ja
reAUsan
mutatjaa viillalkozis
alapelveit.llz biztositjirazl, hog)'a csopoftosLrl6s
jelenlegivng)onidspdnziig.''i
helyzetfl.is a Ineihelyzetalapj6naj6v6benitervekis kirajzol6dnak.
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A kijnyveketa kett6s kiin)ryvitelrendszer6ben
vczeti. A kainyveldsre
kiadott sziimlacsoportokat,
sz6ml6kat,al- ds r6szletez6sz6mlakat,azok szirnielcit as nregnevez€s€t
a szinlatiikijfbe fbgja
6ssze.A szamlatiikiirds a szijvegesszamlarend
egyiiLtleszi lehet6\,d,hogy a kdnyveita szd|rvitcli
tii 6nyel6iresaiszerintvezesse.
A felmertiltkitltsdgeketels6dlegesen
az 5. szdnrlaosztil)bantartja nyilvdrl. Az 5. szdnrlaosztily
megfelel6tagolAsiivalbiztositja, hogy mind a l(iilsd. rnind a bclsri infbfrniciirl( .crdelkezdsfe
6lljanak.

Kis €rtdkti eszkitzitk drt€kcsiikkendsilefriisa:
A 100.000Ft alatti egyedibekeriildsidrtdkkelbif6 \,ag),oni6rt6kii.iogok,szellemite rdkek, tefgyi
eszkdzok bekedil6si €ltdke a hasznelatbav€tclkofddikcsiikkcrrisi leirhskint esv asszcsben
elszimolrsrakeriil. Ebbgnaz esetbenaz €rtikcsilkkenesiloifiistteNezninem l(ell.
Nemjelent6smaradviinyirtdk:
A maradv6ny&tdknulla iisszeggelvehet6figyelenrbcaz iltikcsdkl(cnisi lciris lcfvczise sorin, ha
az eszkdzhasznoselettartamav6g€nv6rhat6anfealirilhrr6 dftdkevala,szinr:isithet6en
ncnrhaladja
mega 100ezerFt'ot.
Ha a csoportosulasszempontjab6lmeghatarczojclcntdsigii tdfgli cszkiizijknil az dvcnkint
elszamolasrakeriil6 drt6kcsdkkenis meg6llapilasakor (meglervezdsekor)figyelembe vett
ktjriilmenyekben(az adott eszkdzhasznAhtAnak
id6tafiandban,az adott eszkdzdftdkdbenvagy a
vfuhat6maradviinydrtdkben)
ldnyegesviiltozAskijvctl(czcttbe, tcfven ieliili dddi(cs6kkendst
i(ell
elsz6molni.
A kdszletek&t6kelise FIFO m6dszetel(t6nylegesbcszcrzdsi
iron) 16dinik.
Az At€kelesieljarasokaz el6z6dvihezkdpestnen vliloztak.
Az el6z6dvi mdrlegkiszitesnel
alkalmazott6rtdkeldsicl!ck nclr vt'tltozlak.
Analitikusnyilvantaftdstvezeta csoportosulAs
a vcviii kijvctclisckrijl is a szillikii tadozdsokrdl.
A
munkabdrekds egy€b szemilyi jellegti kitizeldsel(aralitil(us nyilv.intaftiisikdtelezettsdg6nek
a
bdrszimfejtdskeretdben
teszeleget.
1jfedrd|]1e gyal(orolthardsdnal(
A kdt vagytdbb 6vet6dnt6 gazdasdgi
esemdnyek
kisziirdsirealdiv
is passzivid6belielhataroltusz6ml6talkalmaz.
Jelent6s6sszegiia hiba, ha a hiba feltdr6srinak
ev6bcn.a kiildnbijz6ellen6|7dseksorin, egy adol1
iizleti evet €rintden(dvenkdntkultjn-kiilon) feltid hibnk ds hibahatdsok- ercdmdnyt,sai6tt6kdt
niivel6-csiikkent6- 6rtdkdnekegyiittes(eldjeldtdl ftiggetlen)iisszegeneghaladja az ellcn6rzdtt
iizleti 6v merlegfttiisszegenek
20/o-6\ill. ha a miflcgl'ddsszcg2yo-ancm haladjameg az 1 milli6
Ft-ot,akkoraz I milli6 Ft-ot.
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helyzetetmondhat magiinak lgyekszik ezt rigy
A csopoftosulils
lelenleg negielcl6 gazdasaigi
(ndvelhesse).
emel6seftjiin pozici6itmegtafthassa
szinvonal,tnal(
kihaszndlni,hogytovdkenysdge
a cdlszeriDlitev(jkcnysigfolyLatisfnakellentmond6tdnyez6jevagykiiriilmdnye
A ndrlegl<eszitdsig
nerndll lenn.

Trij ILozlat6 r6sz

A csopoftoslrl?is
az iigyvczctdstagjrinakscnreliileget,semkiilcsijntnemfoly6sltott.

kieg6szit6sek
I ldrlcglrr/ k:r1'csukidri

A csopoftosulds
te!6kenysigibijl vcszilyeshulladdknemkeletkezett.
mdrlcgbenmegjelen6pdrziigyikittelezettsdge
nincs.
A csoportosulAsnak
l(ivillicgyibtdteleknincsenek.
N{drlegen

Vev6k,szillit6k
Vev6ikdveLel6s
nincs.
Szdllit6ikdtelezettsdS
nincs.

llredm6rrll.irrrrrt:rt i.lr oz kapcsoltidri
kieg6szit6sek

A csopoftosulisn6l
az egydbbe!dtelekdrtike az alAbbiakb6l
tev6dittt6ssze:
...., Megnevezds

Tasdii
Saidter6hozzriiir
Osszesen
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A csoportosulasnAl
az igdnybevett szolgdltatasok
iftil(c az alllbbiakb6llevcjddtt6sszei

Trrgydvben
kutatasi,
kis6rletifejlesztdsi
kitltsdgnen volt.

Mutat6szinrok
Vagyonihelyzetmutat6szimai
SajAtt6ke arrnyaaz dsszesfondsban (t6keelldlotlsiig)elozii alben I 00.00% lolL. tr'rfgj'dvben
98,42%.
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