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A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamol6ja es kiizhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

IFels6tArkAny Ifjusagaert K6zaJapitvAny

Az egyszerOsftett eves beszamol6 merlege
(Malak ezer forintbBn.)

Eh5z0 ev EI6z6 ev Targyev
helyesbftese

ESZKOZQK (AKTfVAK)

A. Befelctetett eszkOzOk 1966 1966
t. ImmateriAlis javak

II. Targyi eszkOzOk

III. Befekteten penzugyi eszkOZOk 1966 1966

B. Forg6eszkozOk 512 428

I. KeszJetek

II. Kbveteh~sek

111.~rtekpaprrok

IV. PenzeszkOzOk 512 428
C. Alctfv id6beli elhatarolAsok

ESZKQZOK OSSZESEN 2478 2394
FORRASOK (PASSZfVAK)

D. Sajat tOke 2478 2294
I. Indul6 t6kefjegyzen Ulke 325 325
II. T6kevaitozllsJeredmeny 2068 2152

III. LekOtOn tartalek

IV. enekelesi tartaJek

V. TArgyevi eredmeny alaptevekenysegb61 85 .183
VI. Ta.rgyevi erdemeny vAilalkozAsi tevekenysegb61

E. Celtartalekok

F. KOtelezettsegek 100
J. Hatrasorolt kbtelezettsegek

II. HOSS2UlejAratu klltelezettsegek

Ill. Rl)vid lejararo kOlelezettsegek 100

G. Passz(v id6beli elhatArolasok

FORRASOK OSSZESEN 2478 2394

KitOlt6 verzI6:2.51.0 Nyomtatvany verzI6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.2315.55.01



A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett besziimoliija es kiizhasznusiigi melleklete PK-142

Szervezet neve:

]Fels6tArkAny Ifjusagaert KOzalapitvliny

Az egyszerOsrtett ~ves beszamol6 eredm~ny.kimutatasa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevekenyseg VallaJkozasi tevekenyseg ()sszesen

e~ev eldz~ ev /4rgyev elWc5 ev eldz6 ev cargyev eIW6 ev .-.. t4rg~v
he~sbflese helyesbftese "elyesbrle~

1. l:rtekesltes nette arbevetele

2. AktivAlt sajal teljesftmenyek
erteke

3. Egyeb bevetelek
211 291 211 291

- tas;ld~, a1apfl6t61 kapaa
betize es

- tamogatAsok

- adomanyok

4. PenzOgyi muveletek bevetelei ,
5. RendklvOli bevetelek

ebb6l:

- aJapft6t61 kapott befizetes

• tAmogatasok

A. Osszes beviltel (1+2+3'+"4+5) 21' 29. 21' 29'

ebb6l: kOzhasznu levekenyseg
bevetelei 21' 29. 21. 29'

6. AnyagjellegLl rafordftAsok 13. 247 13. 247

7. Szemelyi jellegu rafordltasok 161 161

ebb6l: vezet6 tisztsegvisel6k
junatasai

8. I::rtekcsOkkenesi lefras

9. Egyeb rafordClasok 7 70

10. PenzOgyi mweletek
rafordltAsal

KitOlt6 verzi6:2.51.0 Nyomtatvany verzJ6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.2315.55.01



• .-' . A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszerusitett beszamoliija es kiizhaszniisagi melleklete PK-142

'"
Szervezet neve:

IFelsotarkAny Ifjusagaert KOzalapltvany

Az egyszerOsftett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa 2.
(Adatok ezer fofilltban.)

Alaptevekenyseg VAJlaJkozAsi levekenyseg Osszesen

e16z6 Iv e~(JIv ttirgyev el6z6 6v e~ev ftirgyev e&6ev eldz6 ev ""'Y'.helyesbitese helyesbrlese h*sbirese

11. RendkfvOli rafordftasok

B. Osszes ratordftAs
(6+7+B+9+10+11) 13. 47. 13. 47.

ebbol: kOZhasznu tevekenyseg
raJordftasai

C. Ad6zas elOni eredmeny (A-B) • •183 • .183

12. Ad6fizetesi kotelezettseg

D. Ad6zott eredmeny (C-12) • •183 • .183

13. J6vAhagyott osztah~k

E. Targyevi eredmeny (0-13) • .183 • .183

T8.jekoztat6 adatok

A. KOzponti kOltsegvetesi
tamogatA5

B. Helyi Onkormanyzati
kOltsegvetesi tamogatas

C. Az Eur6~i Uni6 sttukturalis
alap~ib6l. I Jetve a Kohezi6s
Alap 61nyl.ijton tamogalas

D. Normallv tamogatas

E. A szemelyi jOVedelamad6
me~hatArozon reszenek ad6z6
ren elkezese szerinti
felhasznalasar61 sz616 1996. evi

211 261 21 261CXXVI.Ulrveny a1apjan Idutalt
Osszeg

F. KOzszolg61tatasi bevetel

Az adatok kOnywizsg61attal ala vanna\< tamasztva.
KOnywizsgaJ6i zaradek IX! 1gen 0 Nem

KltOlt6 verzi6:2.51.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.2315.55.02



A kettos kiinyvvitell vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett besziimoloja es kiizhasznusiigi melleklete PK-142

1. 5zervezet azono$lt6 adatai

1.1 Nev

re's6ti\rkanY IfjusAgi6rt KOzalapltvany

1.2 Szekhely

KOZteroletneve: jFI5 [KOzterOlet jellege:

HAzszAm: 1101 [ U~pcs6hAz: 1 1 Emelet: 1____ AjtO:

1.3 Bejegyzl5 hatilozat szama: I!@].~.~/~ I@li]

I.t
Iranyft6szam: ~

1.4 NyilvantartAsi szam:

1.4 52ervezet ad6szAma:

Tel.pOles: IFelSlUarkAny

~/{ill/~
~-!!l-rn

[

I
_----J[

La Kepvisel6 neve: loarvas Attila

2. Targyevben vegzett alapeel 52.riotl es kOzhasznu tevekenysegek bemutatAsa

Newles 6. oktaLis, k6pessegtejluztes. IsmerlttlefjuztH

3. KOzhasznu tevekenysegek bemutatAsa (tevekenysegenkent)

3.1 KOzhasznu tevekenyseg megnevezese: ltanulminyi kirinduluok szervezese

3.2 KOzhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabAlyhely. 11997. ev! CLVI. tv 26. S cJ4

I~==;;;;::::;;;-;:;;::::=:;;::-;==========3.3 KOzhasznu tevekenyseg celcsoportja: Ifels6 tagozatos iUtahinos IskolAsok

3.4 KOzha.sznu tevekenysegbt'51 reszesOl6k letszama: 1120 "
3.5 KOZha.sznu tevekenyseg fObb eredmenyei:

Atanul6k l.lt6k~r'n.k sz"KltKe, tt)l1Hlml i~ ••.ltteik b6VOIn.

Kitolt6 verzi6:2.51.0 Nyomtatvany verzI6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.23 15.55.03



'-• • A keUos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisiteU besziimol6ja es kiizhasznusiigi melleklete PK-142

\l!~

Szervezet neve:

IFelSc'5tarkanY Ifjusagaert K/izalapftvany

4. KOzhasznu tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon kimutatasa (AdllfOk ezer forintball.)

4.1 FelhasznflJt vagyonelern megnevezese Vagyonelem erteke Felhaszna.ll1s celja

t6kevaltoza 183 tanulmanyi kirandula

4.2 FelhasznAtt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja

penzeszkOz 295 tanulmayl klrandulas tAmogatAs

4.3 FelhasznaJt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke FelhasznAlas celja

K/izhasznu leveken~seg erdekeben
felhasznilt vagyon "mutatisa

47.(Osszesen)

K/izhasznu teveken~seg erdekeben
felhasznAlt vag ron imutatl1sa

47.(mindt>sszesen

5. eel szerinti jutattAsok kimutatasa

5.1 eel szerinti junatAs megnevezese EI6z6 ell Targyev

iskalai kirandullis timogatAs! 5

5.2 eel szerinti juttatas megnevezese Eldz~ ev Targy ev

iskolakezdesl t!mogatk 2

5.3 eel szerinti jutattas megnevezese EldzO ev Targy ev

Cel szerinti juttatasok kimutatAsa
(Osszesen) 7

Cel szerinti juttatisok kimutatasa
(mind6sszesen) 7

6. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttau.s

6.1 Tisztseg El6z6 ev (1) T8.rgyev (2)

6.2 Tisztseg El6z6 ev (1) TArgy ev (2)

A. Vezet6 tisnsegvisel6knek nyujtott
juttatas 6sszesen:

KitO"6 verzi6:2.51.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.2315.55.04



A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett besziimol6ja es kiizhaszmisiigi meUeklete PK-142

Szervezet neve:

IFelS6tArkAnY Ifjusagaert K6zalapltvany

7. KOzhasznu jogaJlas megaJlapftasahoz szOkseges mutat6k

A1apadatok

B. Eves 6sszes bevetel

ebb61:
C. A szemelyi j6vedelemad6 meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendEilkezese szerinti felhasznaJasAr61 5z616
1996. evi CXXVI. tfirveny alapjAn atutalt 6sszeg

D. KOzszolgaltatAsi bevetel

E. Normatfv t8.mogatas

F. AI Eur6pai Uni6 strukturaJis a1apjaib61. iIIetve
a Kohezi6s Alapb61 nylljtott tAmogatAs

G. Korrig8..lt bevetel (B.{C+D+E+F)l

H. Osszes raforditAs (kiadts)

I. Ebb61 szemelyi jellegO rafordftAs

J. K6zhasznu tevekenyseg ratordltAsai

K. Ad6zott eredmeny

LA szervezet munkAjtban kt>zremOk6d6 k6zerdekl1 Onkentes
tevekenyseQet vegz6 szemelyek szAma
(a ktizerdeku 6nkentes tevekenysegr61 sz616
}:OOS.evi LXXXVIII. ttirvenynek megfelel6en)

EI6z6 ev (1)

215

211

130

8

(Adalok ezer torinttJan.)

TArgyev (2)

295

261

478
16

.183

Er6fo"Bs ellatortsag murar6i Mutat6 teljesftese

Igen Nem

Ectv. 32. s (4) a) [(81+82)1": > 1.000.000, - FrJ

Ectv. 32. 9 (4) b) [K1+K2> 0)

Ectv. 32. 9 (4) c) ((I1+/2-A1.A2)1(H1+H2»=O,25)

o
o
1&1

Tarsada/mi tamogatortsag mutar6i Mutat6 teljesftese

Ectv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)1(G1+G2) >=O,02J

Ectv. 32. 9 (5) b) {(J1+J2)1(H1+H2»=O.5J

Ectv. 32. 9 (5) c) {(L1+L2)12>-10 f6J

o
~

o
Kit6lt6 verzi6:2.51.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.23 15.55.04
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A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet

<!!~
egyszerfisitett beszamol6ja es kiizhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

lFels6tirkany Ifjudgaert KOzalapftvAny

TamogatAsi program elnevezese:
anah~nos lskala] klrAndulAs utmogatba

Tamogal6 megnevezese: OMYA Kft

k~2ponti k~ltsegveles 0
Onkorrnanyzati kOltsegvetes 0TamogatAs forrasa:
nemzetkOzi larras 0
mas gazdaJkod6 IXI

TamogatAs id6tartama: ••yo.
TarnogatAsi Osszeg: 3.
- ebb61a tArgyevre jut6 Osszeg: 3.
- targyevben felhasznalt Osszeg: 3•
• tArgyevben foly6sltott Osszeg: 3.

TlimogatAs tfpusa: visszaterCtend6 0 vissza nem terftend6 IXI
Targyevben felhaszn!Jt Osszeg reszletezese jogcfmenkent

Szemelyi 3.
Dologi

FeJhaJmozAsi

bsszesen: 3.
Tamogatas tArgyevi felhasznAlisAnak szOveges bemutatAsa:

skollu blnulmAnyi krandulu timogatasa

ze en v gze eu enys ge s programo emu a
:anulmlinyl klrWiulasok us"",z'"

KitOit6 ver:z16:2.51.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.23 15.55.05



FUGGETLEN KONYVVIZSGAUlI JELENTES

A Felsotllrkany IfjUsagaert K5zalapitvany kurat6rlum:\nak:

A kettos konyyviteIt vezeto egyeb szervezet egyszerfisitett eves beszamol6jar61 kesziilt
jelenh~s

ElvegeztUk a Fels6tl1rkany IfjUsagaert K5zalapitvany (a vizsgalt szervezet) mellekelt 2012. evi
egyszenisftett eves beszamol6janak a konyvvizsgalatAt, arne!y egyszenisitett eves beszamol6
a 2012. december 31-i fordul6napra elkeszitert merlegbOl- melyben az eszk5z5k es forrasok
egyez6 vegosszege 2.394 eFt, a targyevi eredmeny 183 eFt veszteseg, es az ezeD idoponttal
vegz6d6 evre vonatkozOeredmenykimutatAsb61.valamint kOzhasznusagimellekletb61 all.

A vezetes !ele/(Jssege az egyszeriisitett eves beszamo/6irt

A vezetes felel6s az egyszen1sitett eves beszamol6nak a szamviteli t5rvenyben foglaltakkal
osszhangban tOrteno elkesziteseert es val6s bemutatisaert, valamint az olyan helsa
kontrollokert, amelyeket a vezetes sZOksegesnek tart ahhoz. bogy lehet6ve vaIjon az ak8r
csalasb6l, akArhibab61eredo Ienyeges hiblis allitasokt61mentes egyszen1sitett eves beszamol6
elkeszitese.
A konyvvizsga16 ftlelossege

A mi felelossegOnk az egyszen1sitett eves beszamol6 velemenyezese k6nyvvizsgalatunk
a1apjan.KOnyvvizsgalatunkat a magyar Nemzeti KOnyvvizsgalati StandardokkalOsszhangban
hajtottuk vegre. Ezek a standardok megk5vetelik, hogy megfeleljUnk az etikai
k6vetelmenyeknek., valamint hogy a kOnyvvizsgaIatot ugy tervezzUk meg es vegezzUk el,
hogy kell6 bizonyossagot szerezzilnk arr61,hogy az egyszen1sitett eves beszamol6 mentes-e a
lenyeges hib:\s :I1litllsokt61.
A k5nyvvizsgalat magaban foglalja olyan e1j:\n\sok vegrehajtasat, amelyek celja
kOnyvvizsgalati bizonyitekot szerezni az egyszen1sitett eves beszamol6ban szerepl6
Osszegekr61 es kozzetetelekr61. A kivAlasztott eljarasok, beleertve az egyszerusitett eves
beszamol6 akllr csal:\sb6I, akllr hiMbOl eredo, lenyeges bib:\s :I1litllsai kockAzaUinak
felmereset is, a kOnyvvizsgal6 megiteleset61 fiiggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a
konyvvizsgal6 az egyszen1sitett eves beszamol6 egyeb szervezet Altali elkeszitese es val6s
bemutatllsa szempontjab61 relevans belso kontrollt azert merIegeli, hogy olyan
konyvvizsgaIati eljArasokat tervezzen meg, amelyek az adott kOrUlmenyek kOzOtt
megfeleloek, de nem azert, hogy az egyeb szervezet belso kontrolljanak hatekonysagara
vonatkoz6an veIemenyt mondjon. A k5nyvvizsgalat magaban foglalja tovabba az alkalmazott
szamviteli politikak megfelel6segenek es a vezetes altai keszitett szamviteli becslesek
esszen1segenek, va1amintaz egyszen1sitett eves beszamo16 atfog6 prezentAllisanakertekeleset
is.
Meggy6z6desUnk, hogy a megszerzett kO.nyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelel6
alapot nylijt k5nyvvizsgal6i velemenyUnk megadas:\boz.



Velemeny

VelemenyUnk szerint az egyszeriisitett eves beszamol6 megbizhat6 es val6s kepet ad a
Felsotarlainy Ifjlisllgaert Kozalapitvliny 2012. december 31-en fenmill6 vagyoni es penzilgyi
helyzeter61, valamint az ezen id6ponttal vegzod6 evre vonatkoz6 j5vedelmi helyzeterol a
szamviteli torvenyben es a vonatkoz6 kormanyrendeletben foglaltakkal osszhangban.

Eger, 2013. majus 23.

Koncz Sandome dr
ilgyvezeto
KONTROLL-97 Kft
MKVK sz: 000560

Koncz Sandome dr
kamarai tag konyvvizsgaI6
MKVK szim: 000054

KONTROLL-97
Konyvvizsgal6. KonY\lsl.akert6

es Ad6tanacsad6 Kft.
. MKVK nyi!\It. sz.: 000560

3300 Eger, V6rl';lsmarty u 43.
Ad6szam: 1" 74235-3-'0
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