KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a

Hungarian Interim Management Kft.
2010. évi egyszerűsített éves beszámolójához
I.

Általános rész
I.1. A Társaságról

A Hungarian Interim Managament Kft. (továbbiakban a Társaság) 2004. november
24-én alakult. Főtevékenysége interim management szolgáltatás. (TEAOR’08 7022).
Székhelye 1122 Budapest, Ráth György utca 54.
A Társaság tulajdonosai:
Jegyzett tőke értéke 2010. december 31-én 5 250 000 Ft.

A beszámolót összeállította Kronavetterné Dr. Novák Anikó (nyilvántartási
száma: 166177).

I.2. Beszámolási kötelezettség, számviteli politika
A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a 2000. évi C.
Törvényben - továbbiakban a Számviteli Törvény – meghatározott kettős
könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az egyszerűsített éves beszámoló részeként „A” változatú mérleget és összköltség
eljárással készült „A” változatú eredménykimutatást állít össze.
A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik, mérlegkészítésének időpontja 2011.
április 30 .

I.3. Befektetett eszközök, értékcsökkenés
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett
bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. (könyv szerinti értéken). A Társaság a
Társasági Adótörvény által előírt értékcsökkenési leírási kulcsokat alkalmazza.
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Az értékcsökkenés számítása lineáris módszer szerint történik, elszámolásának kezdő
időpontja a használatbavétel napja. Az ötvenezer forint egyedi beszerzési érték alatti
tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként
kerülnek elszámolásra. A karbantartási és javítási költségeket a Társaság
felmerüléskor költségként számolja el.
A Társaság terven felüli értékcsökkenést, illetve felmerülő értékvesztést a Számviteli
Politikájával és az Számviteli törvény előírásaival összhangban számolja el. A
Társaság eszközeiről a tárgyév végén leltárt készít. Az eszközök értékelését a
Leltározási Szabályzatával összhangban, a leltár alapján végzi el.
A Társaság nem számolt el értékvesztés a befektetett eszközökre 2010. év során.

I.4. Deviza, valuta értékelési szabályok
A Társaság EUR devizapénznemben bankszámlát vezet, valamint a követelések és
kötelezettségek között tart nyilván külföldi pénznemhez kapcsolódó mozgásokat.
Könyveiben a devizaértékeket teljesítés időpontja szerinti, a Raiffeisen Bank által
meghirdetett eladási árfolyamon tartja nyilván.
A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségeket és pénzeszközállományt a
Társaság év végén megvizsgálja és amennyiben a mérleg fordulónapi árfolyam
szerinti értékelés eredménye jelentősnek minősül, amely a Számviteli politika alapján
a mérlegfőösszeg 2 %-a, átértékeli.
Az átértékelésre 2010. évben nem került sor.

I.5. Értékvesztés, céltartalék képzés, értékhelyesbítés
A Társaság 2010. évben nem számolt el értékvesztés .
A Társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez azokra a múltbeli,
illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel
szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig
rendelkezésre álló információk szerint várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de
összegük vagy esedékességük a mérlegkészítéskor még bizonytalan.
A Társaság 2010. évben nem képzett céltartalékot.
A Társaság nem élt a 2010. évben az értékhelyesbítés módszerével, ezért a piaci
értéken történő értékelésre nem került sor.

3/2. oldal
HUNGARIAN INTERIM MANAGEMENT KFT.
1122 Budapest, Ráth György utca 54.
asz: 13383415-2-41, cgj: 01-09-732437

I.6. Számlázási elvek
A számla számítástechnikai úton, gépileg kerül kiállításra. A Társaság az áfa törvény
rendelkezései szerint folyamatos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, így jelentősen
megnőtt az elhatárolások összege az évek között az áfa és számviteli törvény
megítélése szerinti áthúzódó ügyletek miatt.
II.

Mérleg

A követelések között tartja nyilván a Társaság a befizetett társasági adóelőlegeket
1 393 eFt összegben.
2010. évben az eredménytartalék terhére osztalékelőleg kifizetés, illetve jelen
beszámoló elfogadásával osztalék kifizetés történt 1 341 eFt összegben.
2010. évben a tulajdonosoknak pótbefizetés kellett eszközölni a jegyzett tőke értéke
miatt 66 eFt összegben.
III. Eredménykimutatás
2010. évben a Társaság nem végzett tevékenységet, a felmerült költségei a Társaság
alap működésének költségeit tartalmazza.

Budapest, 2011. május 23.

……………………………………………
Ügyvezető Igazgató
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