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A számviteli politika főbb vonásai, értékelési eljárások
 Könyvvezetés módja
Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus
nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.
 Beszámoló készítés rendje
Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában
foglaltak szerint került megállapításra. A beszámoló a mérleget ("A"
típusú), az eredmény-kimutatást ("A" típusú) és a kiegészítő mellékletet
tartalmazza.
 Az eredmény-kimutatás választott formája
Társaságunk a tevékenység eredményét összköltségeljárással állapítja
meg.
 Amortizációs politika
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása
Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a
várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a
bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi
gyakorisággal.
Az 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a
használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési
költségként.
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 Eszközök és források értékelési eljárása
Tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat:
- belföldi beszerzés esetén a szállító által számlázott, engedménnyel
csökkentett, felárral növelt tényleges beszerzési áron számoljuk el,
míg
- A beruházás értékében a beruházással közvetlenül összefüggő
valamennyi tétel a beszerzési érték részét képezi.

A Társaság Számvitel-politikájában rögzítetteknek megfelelően a mérlegben
szereplő tételek értékelése az előző évekhez hasonló.
Az előző éveket érintően jelentős összegű ellenőrzési, illetve önellenőrzési
megállapítás, helyesbítés nem történt.
A Kft-nél vezető tisztségviselő: Pallós Tibor, felügyelő-bizottság nincs.
Vállalkozás székhelye: 2162 Őrbottyán, Arany János utca 21.
A társaságnak nincs könyvvizsgálója.
A könyvviteli szolgáltatás irányításáért felelős személy: Pallós Tibor.
A társaságnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs.
Tartósan adott kölcsöne a társaságnak nincs.
A társaságnak 5 éven túli kötelezettsége nincs, zálogjogot nem létesítettek.
A 2018. évi létszám és béradatok a következők:
Állomány csoport
Szellemi
Alkalmi bér
Összesen

Létszám
Fő
2
0
2

Bérköltség
eFt
2.484
0
2.484

Egyéb kifizetés
eFt
139
0
139

A társaság 2018. évben 9.244e Ft társasági adókedvezményből felajánlott
támogatást kapott.
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A társaság kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységet nem folyatott.
A társaság 2018. évben környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt
nem szerzett be, veszélyes hulladéka nem volt, környezetvédelmi kötelezettsége
sem a tárgyévben, sem azt megelőzően nem keletkezett.
A Társaságnak külföldi telephelye nincs.

Budapest, 2019. december 30.

Pallós Tibor
ügyvezető
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