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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

10 Egri Törvényszék

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.09 10.22.02



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

10 Egri Törvényszék 2 0 1 6

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

1 0 P k 6 0 1 0 0  1 9 9 5 0 1

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

Darvas Attila

Felsőtárkáy, 2 0 1 7 0 5 1 8

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.09 10.22.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1 966 1 966

1 966 1 966

590 1 001

8 8

582 993

2 556 2 967

2 556 2 967

325 325

1 939 2 231

292 411

2 556 2 967
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

864 1 243 864 1 243

500 500 500 500

743 743

864 1 243 864 1 243

864 1 243 864 1 243

115 292 115 292

218 305 218 305

239 235 239 235

572 832 572 832

572 832 572 832

292 411 292 411

292 411 292 411

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.09 10.22.03



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

300 300

500 500 500 500

364 358 364 358
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PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

1 0 P k 6 0 1 0 0  1 9 9 5 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

Darvas Attila

kerékpáros tábor szervezése

1997.évi CLVI.tv 26§ c/4

felsőtárkányi fiatalok

150
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

osztálykirándulások támogatása 215 150

jótékonysági iskolai bál támogatása 85

túrázás 155 378

370 613

370 613
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

864 1 243

364 358

500 885

572 832

218 305

572 832

292 411

18 22
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Felsőtárkány Község Önkormányzata, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, vállalkozók

egy év

1 243

1 243

832

1 243

540

292

832

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.09 10.22.03



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.07.09 10.22.03



PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

jelentés16.PDF



FUGGETLEN KONYVVTZSGALOI JEL

AFels6tdrkanynflft agertKlzalapitvdnykurat6riumirnak:
:

V6lem6ny

Elvdgezttik a Fels6t6rkriny If risrig ert Kozarapitvhny (az Arapitvany
!ye1 beszrimol6jrinak kcinywizsg 6rat, amely igysrerusitett 6ves bes:
31-i_fordul6napra keszitett mdrlegb6l - -.tyu"n az eszk6z6k 6s f
?;?fl.,t^.!, ::?:Fydvi 

eredmlny.4t1 ! ft "y.r.ree 
_,-Ju az usyaL sEJ

uzletr dvre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamlnt a szdmviteli
o s szefo glalisdt i s tartalmazo kie ge szf t<i mell6kletbol 6ll.
vdlemdnyiink szerint a melldkelt egysze^isftett 6ves beszdmol6 megaz Alapitvhny 2016. december 3 t-6n fennrill6 vagyoni 6s p6nztigyi
ezen id<iponttal vegz(5d,iJ nzleti 6vre vonatkoz6lcivedelmi helyze

lfl-1lf:, a szdmvitelr6l sz6l6 2000.6vi c. tcirv6nnyll <isszhangban (a

Az egyszertisitett 6ves
Magyarorszdgon hat6lyos
Trirsasrigt6l, 6s ugyanezen
feleloss6geinknek is.

tcirv6ny).

A v6lem6ny alapja

Kcinywizs gSlatwkat a Magyar Nemzeti Kcinywizsgiilati
kcinywizsg Slatra vonatkoz6 Magyarors zilgonhat6lyos TcirvJnyet es e
haj tottuk vdgre. Ezen standardok drtelm6bin fennailo felelossd gilnk
,, A kdnywiz s gdl 6 e glts zeriisftett lve s b e sz dmol 6 kdnywiz s gdlatddrt
tartalmazza.

beszrimol6 6ltalunk v6gzett kciny
etikai kiivetelmdnyeknek megfelelvg

etikai kcivetelm6nyekkel <isszhangban ele

Meggylz6ddsrink, hogy az dltalunk megszerzett kcinywizsg6lati
megfelel6 alapot nyrijt v6lemdnyiinkhciz.

E gy6b info rm 6 ci6k: A kiizhasznrisrigi mell6klet

Az egyeb informrici6k a Fels6tdrkfunyi Ifirisdg6rt Kozarapitvdny
melldklet6bol Sllnak. A vezet6s felelds a koziasznus6gi mell6kle
Kormiinyrendelet vonatkoz6 el6fr6saival cisszhangba' irrrt6n6 e
vdlemdny szakaszdban az eves beszrimol6ra ad,olt v6lemdnyiink
informiici6kra, 6s az egyeb inform6ci6kra vonatk ozoan nem bocsiitu
bizonyoss6got nyirj t6 kcivetkeztetdst.
Az egyszeriisftett dves besz6mol6 riltalunk vegzett kcinyvvizsg6lat6
feiel6ssdgrink az egydb inform6ci6k 6tolvasiisa 6s ennek sor6n annal
egy6b inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az 6ves besz6mol6na
sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt 'rigy ttinik- e, hogy azo
tartalmaznak. Ha az el 1gzett munk6ni< alapjan inu u kcivetkeztet6sre
informrici6k l6nyeges hib6s dritast tartalmaznak, kotelessdgi.ink ezt a t<
tekintetben nincs j elenteni val6nk.

yt jelenteni. Ebben a

2016. dvi egyszenisitett
o16 a 2016. december

egyez6' vdgcisszege

zhato es val6s kdpet ad
helyzeteftl, valamint az

I a Magyarorsziigon
v6bbiakban: sz6mviteli

<isszharngban ds a
b jogszabdlyok alapj6n

lefuSsifijelent6stink
6 fe I elci s s d ge " szakasza

zsgSlatina vonatkoz6,
'vagyunk a

tettrink egy6b etikai

izonyitek elegend6 6s

16. 6vi kcizhasznris6si
a 350120rn 6II.30.)

tds66rt. A jeientdsrink
vonatkozik az egyeb

ki semmilyen formdjri

al kapcsolatban a mi
mdrlegel6se, hogy az
vagy a k<inywizsgrilat
l6nyeges hib6s rillitrist
jutunk, hogy az egydb



A vezet6s felel6ss6ge az ewszeriisftett 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszenisitett 6ves besz

sor6n a vezetds felel6s az6rt, hogy felm efie az
kdpess6g6t ds az adott helyzetnek megfelel6en
latos informirciokat, valamint a vezetes felel a
vitel egyszertisftett dves besz6mol6ban val6

vezetdsnek szdndekilban iill megsztintetni az

\|vrtvayvt vagy beszrintetni az izletszeni tev6kenys6get, vagy amikor ezen kiivtil nem 6ll
elOtte mas re6lis lehet6s6g.

A kiinywizsgflo egyszeriisftett 6ves beszrimol6 kdnywizsg 6latdt6rtval6 felet6ss6ge
A kdnyvvizsgillat soriin c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszenisftett 6ves
besziimol6 egdsze nem tartalmaz ak6r csal6sb
valamint az,hogy ennek alapjan
bocs6ssak ki. A kello bizonyos
Magyar Nemzeti Kcinywizsgdlat
feltilrja az egyebkent letezll6nyeges hibris rillft
hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6stilnek, ha 6sszer
vagy egyiittesen befoly6solhad rik a felhasznill
me ghozott gazdasdgi dont6 seit.

Egy' ati Standardokkal risszhangban elvdgzt5sre kertil6kcinyv megit6ldst alkalmazok ds szakmai Jzkepticizmusttartok Emellett:

' Azonositjuk 6s felbecstiljnk az egyszertisitett 6ves beszilmol6 ak6r csal6sbol, ekfr hib6b6l
ered6 l6nyeges hibds allitilsainak kockazatait, az ezen kockiizatok kezel6sdrre alkalmas

eljrlrrisokat alakitunk ki ds hajtunk v6gre, valamint vdlemdnyi.inkz elegendo 6s megfelelo kiinyvvizsg6lati bizonyit6kot s;zerziink. A
l6nyeges hibds illliths fel nem ttr6s6nak kockfnata nagyobb, mint a

hib6b6l eredo6, mivel a csalds magitban foglalhat osszejhtszdst, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feltilir6s6t;

' Megismerjtik a kcinyvvizsg6lat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan kcinywizsgillati eljdrdsokat tervezzink meg, amelyek az adott k6ri.ilmdnyek
kciz<itt megfelel6ek, de nem azdrt,hogy az Alapitvhny Uetso tontrollj6nak hat6konys6g6ra
vonatkoz6an v6lemdnyt nyilvrinftsunk.

' Ertdkeljtik a vezetds 6ltal alkalm azott szirmviteli politika megfelelosdg6t 6s a vezet6s 6ltal
keszitett szrlmviteli becsldsek 6s kapcsol6 d6 kiizzdtetelek dsszertis6gdtl

' Kcivetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdsz1rol a v6llalkoz6s
folytatrisrinak elvdn alapul6 sziimvitel alkalmazdsa, valamint a rnegszerzett
kdnywizsgillati bizonyft6k alapjin an6l, hogy fenndll-e l6nyeges bizony.talunsig olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jeleni6s k6ts6get vethertnek fel az
Alapitv6ny v6llalkoz6s folyatilsina val6 kdpessdgdt illet6en. ALennyiben azt a
kcivetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansag all fenn, fiiggetlen krinyv vizsgdloi
jelent6siinkben fel kell hivnom a figyelmet az egyszenisitett 6ves beszftmo.loban ldvo

)



kapcsol6d6 kdzzetetelekre, vagy ha a k<i
min6sitenrink kell v6lem6nyiinket. Kciv
jelent6siink ddtumdig megszerzelt
esem6nyek vagy felt6telek azonban
v illlalko zdst fo lytatni.

Ertdkeljiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 fel6pft6s6t es tartalmft,
bele6rtve a kiegeszit6 mell6kletben tett k6zz rt6keljiik azt is, hogl azegyszertisitett 6ves besz6mol6ban teljesi.il-e fuyleiek 6s esem.nrrek
val6s bemutatdsa.

Kommunik6ljuk az irrinyit6ssal megbrzott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a

*1ry:'g:tu:,:":":"fr.1"16ry..J ds iitemez6sdt, a kdnywizsgltat jelentos megrillaprtabatt,
bele6rfve az Alapituarry 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k<iriywizsgalatunk';;fu, fi'rffi
azonositott jelentos hirinyossdgait is.

Eger,20l7. m6jus 18.

Koncz Sdndorn6 dr
ljgyvezet6
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