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A kettős könwvitelt

egyszerűsített beszámolój a
vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági me|lék|ete I PK-142

Ha|asi csipke Kózájapítvány

Az egyszerűsített éves beszámo|ó méÍlege

he|yesbítése
TárgyéV

EsZKÖZtK (AKTlVÁK)

A Befekteteü eszkozok 53 13E 51077
|' ImnraleÍiá|ls javak 27 47C zL 267

|| .  Tá lgy ieszk öz ök 31 29 810

||]. Befekte1ett pénzügyi eszktztk

B, ForgóeszkÖZÖk 40 529 41 9r2

27 243 29 329
||' KÖvetelések 253 250

|!]' Er(ékpapíÍok 3 108 3 108

9 925 9 225
c. A|.liV jdóbe|i e]haláIo|ások 2 207

EsZKÖzoK ÖS5zESEN 95 474 92 989
FORRASOK (PASSZ VAK)

D. SdiaL to le 92 847 89 090

L' InduLó tőke/jegyzett tőke

||' Tól'eVáhozás/eredmény 87 289 92 a4L

||i Lekőtótt tanalék

IV' Ertéke|ési tarta|ék

V' TáígyéV eredmény a ap1evékenységbó 3 057 -z o23
V|. TárgyéVi eIdemény Vá||a|kozási teVékenyséqbŐ z 495 -! 728

E' célErta|ékok

F' Kötelezettséqek 2 327 3 883
' HátÍasoroIt kötelezettségek

||' Hosszu |ejáratÚ kTtelezetlségek

||l RöV]d Iejálatú köteIezettségek z 32! 3 883

G' PasszÍV idóbe|i elhatárolások 7lZ

FoRRAsoK ÓSsZESEN 95 874 92 989

Kitö|ló verz ió:2'65'0 NyomtatVány vé|zló:5.2 Nyomtatva| 20í5'05.í4,|5.58'56



A kettős kön}.!.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámo|ója és közháiznúsági me|léklete l PK-142

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó eredmény-kimutatása 4datok ezeí íarintban.)
Vá| a||

1 Enékesírés nettT árbevéte|e 27 T6A L7 967 27 764 17 96?

2, Akt]Vá t saiál te]esítmények -1441 L 44Í -1, aa1

3' Egyéb bevéle]ek 30 618 24 396 30 616 24 396

tagdi]' aapítitól kapott
20 0oc 23 000 20 000 23 000

10 616 1 30c 10 616 x 30c

4' PénzÜgyi nűVeletek beVétele] T2 a2 72 82

5 RendkíVÜ] bevéÍe]ek 244 2!A 244 zLo

a apnólT| kapoÍ beÍ]zetés

2ao zLO

A osszes bevéte] (1+2+3+4+5) 30 464 24 606 25 959 19 489 56 823 44094

€bbó| kÖzhasznÚ tevékenység
30 864 24 É06 30 864 24 606

6 Anyagje||eqú ráÍordftások a 414 7 77! 6 184 L6 227 13 959

7, szemé]yi je eqű ráford i tások 17 496 !7 362 15 051 13 412 32 947 3L t74

ebbó| vezetó ti5z1ségvise|ók

8 ÉÍtékcsÖkkené5iIeí lás 1 062 L 4B2 s93 L L7' 1 955 2 661

0 Egyéb ráío rd ítások 3 9 1o 30 6E

10 PénzügyiÍnÚVeletek
34

Xittlt0 vorzió|2'65'0 Nyomtatvány V€lzjó:5'2 Nyomtalva: 2015.05.14 15.58.56
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A kettős kón\,n"vitelt

egyszerűsített besZámolója
vezető egyéb szervezet l
ésközháiznúságim€l léklete PK-|42

Az egyszerűsített éves bes?ámo|ó eredmény-kimutatása 2. Gdd|rk e\er Ían|ua|]')
4 á p l " , é | e r / ' i q  \ i . ( o z á " i | é v é \ e n y "

11' RendkíVÜ] ráíordÍtások

27 AO7 26 629 23 347 2t 2!i 51 194 47 446

ebbó|: kÖzhasznÚ tevékenvséq
ráíoÍditása z7 ao7 27 096 27 BO7 27 096

c  Adozás  e|ó l t i e redmén,  (A  B) 3 057 -2 023 2 572 -! 724 5 629 -3 751

12' AdóÍ]zetés kÓte|ezeltség 77 7i

D. Adizon eredmény (c.12)
3 057 -z 423 2 494 .L 1Za -3 751

13, JóVáhagyott oszta ék

E TaIg/éVl  e|edmény (D '13)
"2 423 2 495 .L7ZB -3 75L

4. KÖzponti kt tséqvetés]
lo 000 10 000

B' He|V onkormánvzati
kTItséivetési tárÍo'gatás 20 000 00c 20 000 23 000

c Az Európai Unió strL]kturá|]s
a|apjaiból iIletve a Kohéziós
AlapbiI nyÚitott támoga1ás 468 1 3 0 0 464 1300

D' NorÍnatíV támogatás

E A szemé vi i ÓVedeLamadó
meg határozőtt .észé nek adózT

fe|h aszná ásáróL szi|i 1996. -ÁVi
cxxV|.tÖrvény alapján kiuta|i 144 96 t4a 96

F KÓzszo|gá|EÍási bevéte|

Az adalok kTn}Wizsgá|ana| a|á Vannak támasztva
konwvizsgá ó i  záradék

ffi teen ! re-

Kitt|tó verziT:2'65'0 Nyomtatvány ve|z ió |5'2 Nyomtatvar 2015.05.14 15.58.56



A kettős kön}witelt
egysZ€rűsített besZámolója

vezető eP'véb szervezet
és közhásznúsási me|léklete PK-142

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása(tevékenységenként)

] ' .1Név

a|a5| cs ipke KözaIapi tvány

1.2 székhely

|rányítószám: EEEn Te epülés]

KÓzt€ rület je||ege l

Hazszam:b,^ J 
Lépcsőház f' l emeLet. f 

-_l Ajtó:

1'3 Beieqyző határozat szama: pp' ffi . lsl'líl g].fl/ E]9l,|á /EE

1.4 Nyilvántartás. számI

]''4 szervezet adószámai
m-ffi- 3 t 8 t 6

EEEEEEEE-E-EE
1'6 KéPVise|ő neve:

2. TárgyéVben végzett a|apcé| szelinti és kózhasznÚ tevékenységek bemutatása

!z R lapirvány gondoz2a a rende|kezésére bocsá ioí Vagyonl  és gondoskodik annak gyarapiüísarT| '
)sszeqyüj.i a t)a|asi csipke kuliúra em|ékei.. Iárgyail' Keze|i a csipke ltyuite'nényl' kiállításoKat szervez,
ondoskodik a cs ipkekész i rés lan i tásá lÖ| '  oKatásáró l '  bgm||Qtásr1Íi| .

januá l iaban a 'Ha|as i  cs ipke és a cs ipkevaÍás é|Ö hagyománya' '  Íe|vétg|I nyeí a Bungar ikunrok
yüJlelrléllyélre. MegrendezésÍe ker(jII a xv. Nemzsrkó2i csipke|eszlivál' alnelynék diszveldége|ént a
)reai se|yetnhin1zés tr]uralkozon be' A Magyar Turiznr!ls zRT meghÍvotijaként részrvedink az tIazás

4.  k iá l lÍráson'  BUÍlapeste.  a "A cs ipkék k i rá|ynÖje a k i rá|yn0k cs ipkéje ' '  cÍnren égrendezet.  k la l I i táson
|)k lészt '  szá os egyéb k iá l l j tasokon és íéndezVényeken népszer. is i renük hungar ikumunkat.  (Hód.

nrRzÖVásá.|re|y. MezÓkövesd' oebrecen, -Iúrkeve)

3'1 Kozhasznú tevékenység megnevezes€l

3 2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó
KuItúrális tevék

kÖzÍeIadat jogszabá|yhe|y: 1991' évixx. w' 121' apr. a.b. pont

3'3 KÖzhasznú

3,4 K0znasznLr

ievef  enyseg ce rsopoft ja

teVékenységból részesülők |étszáma
tevékenység íőbb erednrényei1

10000000

H(rngar ikumok Gyi i j renrényébe való  beju lás,  a Fó1Clnr i ive lési  és HungaÍlkumokén Íe|e l ös
|r l in isztér iunrnak adomá.yÓ2or l  cs ipke |e lkert i I t  a 'Hun! lar lkUmok la láÍa ' ' '  A xV.  Nemzeü0z i  cs lpke
eszt iVá l  hegre.dézése'

KitöItŐ VeÍz ió:2'65'0 Nyomlatvány verz ió|5.2 Nvomiatvar 2015.05.14 15.58.56



A kettős ktinwvit€lt
egysZerűsített beszámolója

vezető esvéb szervezet I
és közhálznúsági me|léklete i PK-l42

4. Krzhasznú tevékenység érdekében Íe|h6zná|t vagytn kimutatása

6' Vezető tisztségviselőknek nyúÍott iuttatás

Fe használt Vagyonele m megneVezése

Tár9yi eszközÖk értékcsökkenése -3 75! veszteség fédezése

4.2 FeIhaszná t Vagyone Le m m egneVezése

FeIhaszná|t VagyoneIem megneVezése

Közhas2nÚ tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimulatása -3 751

közhasznú tevékenvséo érdekében
ÍeIhaszna|t vaqvon fu mútatása -3 751

5. cé| szerinti jutattások kimutatása

cé| szeÍirrt jlttatás megnevezése

cé sz€rinl juftalás megnevezése

cé| szerinll jutattás meqnevezése E 0zo év

cé| szérint. j uttatások kimUtatása

cé| szerinti juttatások kimutatása

6 1 TárgyéV (2)

0

6 , 2 Tiszlség E]dzo év (1) TáÍgy éV (2)

0

Vezető tisztségviselőknek nyújtott

HaIas i  cs ipke Kóza|aP

Kitó|!r ve|2 ió:2'65'0 NvomlatVánv veíz ii|5.2 Nyomtatva: 2015.05.14 15.58.56
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A kettős kön}'witelt vezető egvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I lx-t+z

Ha|asi csipke Ktjza|apÍwány

7. KÖzhasznú iogál|ás megá||apÍtásához szúkséges mutatók

Alapadatok É|ő2ő éV (1) TárgyéV (2)

B. Év€s összes bevéte| 56 823 44 09!
€bbó|

c. A személp iövede|emadó meqhatá'ozoí reszének az
adózó ÍendiIkézése szerinti f eIh-asznalásáró| szó|o
1996. évi cxxv|. törvény a|apián átuta|t ősszeg 144 9(

D. Közs'o|gá|tatási bevéte|

E' NormaíV támogatás

F '  Az Eulópai  Unió  5 l lukturá| is  a lap ia ibó| .  i l Ietvc
a Kohézió. AIapbdI nyÚitott támoqáiás 468 130 (

G. Korrigá|t bevéte| [B"(C+D+E+F)] 56 207 42 69!

H' Összes rálordítás (kiadás) 51 194 47 A4r
|' Ebből személyi je|I€gű ráÍordÍtás 32 947 3t !7t

J' Közhasznú tevékenység ráford Ításai z7 ao7 27 09t
K' Adózoti eredmény

L. A szervezeI munkáiában közremÜkódó közérdekü ónkentes
teVékenVséqet véqző személvek száma
(a közérdekÜ önkénte5 tevékönvséqrTI szó|ó
2005. évi LXxXvIll. törvénynek ineífeIeIoen)

E rőÍar r ás el l áta ts ág mu tatói Mutató teljesítése
tgen

Ectu. 32.5 (4) a) [(81+82)/2 > ].OOO.OA0, . Ftl B D
Ectv. 32. 5 (4) b) [K1+K2>=0] x tr
Ectv. 32. S (4) c) Kl1+ \2,A1-A2)/(H1+H2)>=0,251 tr !

T ár s ad al m i t ám o g atotts ág n u tat ó j Mutató teljesÍtése

Ecw.32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=a,02] tr tr
EcÍv' 32' s (5) b) ÍJ1+J2)/|H]+H2)>=a 5] B tr
Ecw.32. S (5)c) tLt+12y2>= la U ! B

Kitöltó v€rziól2.65.0 Nyomtawány verziól5.2 Nyomtetva| 20í5'05''|4'|5.58.56
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A kettős könrry.vitelt vezelő eqvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági metléklete I PK-142

Támoqatási proqlam eInevezése:
2014. évi fiiiktdés.

Támoga(ó megnevezese <iskun|)aIas i  onkornlányzát '

ktjzponti kiItségvetés !
ónkormányzati kÖ|tségVetés M

L l

!
!

Támogatás időtaÍtama: 1014,01.0!,.-2014. 12,31,

23 000 o0o

' e bböl a lárgyéVÍe jutó Tsszeg: 23 oo0 000

tárqyévben Íe]haszná|t 055zeq: 23OOon0OO

táÍgyévben Ío|yósított összeg:
23 o0o 000

! Vissza nem téÍítendr B
Tárgyévben ÍeIhasznált tsszeg részIeiezése jogcÍmenként

23 000 000

Dologi

23 000

Támogatás tár9yéVi ÍeIhaszná|ásának szöVegés bemutatása:
c5 ipPe va||ok n 'Ltnh"be.e ' já 'u|éha| 'e!yeu 5ze ély l l |ía la5()k '

Az u7|eII evoen vegzeÍ ÍoDo levekenysegek e! ploglamoh bemutatasa
cs ipke feszr iVá|okoh va ló  részvérel .  cs ipké Íesz1|Vá| ren(|ezés. a lesz l ivá|okon cs iDkgvarrás i  bemuraÍik tanása '

Ha|asi cslpke KÖza|apítvány

Kitó|tő vezió:2'65.0 Nyomtatvány verliT:5'2 Nyontatvar 2015.05.  14 15.58.56



A kettős kö n\,.v"vitelt
egysZerűsített b€sZámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági m€lléklete l PK-142

Halas iCsrpke Kozata

Támoqatási p|ogram eInévézése]
sz)a t

Támogati megnevezése]

kozpontl kö|tségVetés

rnkorrnányzat! ki tségvetés

M
!!l

-

!
!

TáínogaIás idótárlama: totd,

95 709

ebbö  a ÍárgyeV|é ]uto osszeg 9s 709

' IáÍgyévben Íe]|rasznaft isszeg: es.lQe
- táÍgyéVben Ío yTsított összeg:

95 709

E Vjssza nem térítendŐ M

Tárgyévbeh 'eIhaszná|t tjsszeg részIetezése j ogcÍm énként

szemé|y

Dologr
95 709

95 709

rámogatastárgyéviteth;;;a|áa;akvÖveg-esbémutatása:
a lo új csipkevarro beta|iilásál kezdtük tnell,
IunkáaszraIok e(vásár|ására iordÍtottuk a

ehhez &é1darab új munkaasz la l
lá|)rogalás összégét.

vásánásá VoIt  szLtkséges.

KitTItó vezió|2'65'0 Nyomtatvány verzió:5'2 Nyorntatva: 2015,05,14 15,58.56



A kettős
egysZerűsített

kiin\.witelt
beszámolója

vezető eP'Yéb szervezet
ésk özhá i znúság ime||ék|ete  PK-I42

Tárnoqatási program elnevezése:
iUNG 2o14 B kö(|száhil pályázar.

Támogató megnevezése: J idékíe j Iesz tésI  MInIsz lenUnr

kÓzponIi kT tsé9Vetés

önkormányzati kÖ tségveté5
E
!

!
!

Tamoga lás  id ö l anama: 2014.

! 300 000

ebbÖ a  tá rgyéV|e ju to  osszeg: r 30o oo0

tárgyéVbe. feIhaszná]t tsszegi t 3oo o00

tárgyévben ío yós(ott tsszeg
! 300 000

! Vissza nem téítendr E
Tárgyévben ÍeIhaszná|t tsszeg részIetezése jogcÍmenként

Dolosi
1 300 000

1 300 000

Támoqatás tárgyévi f elhasználásának szóveqes bemutatása:
2O14 

^nratrs 22.o4obe. 22.  V a
zu In l  .es a|sPter! le len 8 dáráb zárható v|tí inben volr  láÍharó a.s ipke.  A k iát lí tó terem Lco k iverí. ' jén a cs ipk;Varrás
mUveszetét rek in rene meg a k öz önsé9.

egzea rooo IeveKenysegeK es programok bemutatása

Kitö|tó ver.lö|2'65'0 Nyomtatvány verI ió:5'2 Nyomtatva: 2015.05.14 15.58.56



A k€ttős kön.r,.wit€lt
egysz€rűsített beszámolója

vezető egyéb szerv€zet
és kózhasznúsági me|léklete I PK-142

Támogatási pÍog|am elneVezése:

Támogató meqnevezé5e:

kö2pont ktItségvetés !
rnkorÍnányzaI |öhséqve1es !

!
E

Íárno9atás idŐ1artama )014. éV

10 000

ebbó|a táIgyévre jutT Összeg: 10 ooo

tárgyéVben ÍeIhaszná|t ts5zeq:

táÍqyéVben Ío|yTsított ö5szeg:
10 000

D V ssza nem télÍtendŐ E
Tálgyévben f e!haszná|t t'sszég részIetezése jogcímenként

Dolog 10 o0o

10 000

Támogatás 1árgyévi ÍeIhaszná|ásának szóveges bemutatásaI
A Iánoltaláí a Ha|asi csipke KÖza|apítvány |n(]ködésére tordiroÍiuk.

Az uz|el| evDen Végzett loDb tevékenységek és Programok bemutatása

KitÖ|tŐ ve|z iól2'65'0 Nyomtatvány veftió:5'2 Nyomtatva: 2015'05'14 í5'58'56


