Az Erdélyi Kopóért Közhasznú Alapítvány 2016.évi közhasznúsági jelentése

a.) Az Alapítvány a 2016.évben 4.722.109,-Ft bevétel mellett 1.225.745,-Ft eredménnyel zárta az
évet. A részleteket a mellékelt 2016.évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142” tartalmazza.

b.) Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

c.) Az Alapítvány vagyona az előző évi 1.926.181,- Ft saját tőke összegéből, valamint a 2016.évi
3.400.000,- Ft pályázati összegből és 845.000,- Ft adományból tevődött össze.
Ennek felhasználása:
318.590.- Ft
96.600.- Ft
23 474.- Ft
2.941.449,- Ft
115.945.- Ft

anyagi jellegű ráfordítás
személyi jellegű ráfordítás
bérjárulékok
igénybevett szolgáltatások
értékcsökkenési leírás

Összesen: 3.496.058,- Ft
d.) Az Alapítvány a következő, cél szerinti juttatásokban részesült:
298.243.- Ft

APEH 1%-os támogatás

e.) Az Alapítvány nem részesült költségvetési, valamint önkormányzati támogatásban.

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
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g.) Az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége:
2016-ban is támogattuk az erdélyi kopóval kapcsolatos népszerűsítő kezdeményezéseket, amelyek a
fajta jövőbeni fennmaradását szolgálják. A fenti cél megvalósítása érdekében az alábbiakat végeztük:
-

-

-

Tájékoztatási, ismeretterjesztési, népszerűsítési munkát végeztük vadászati,
kutyás és egyéb rendezvényeken országszerte.
Az erdélyi kopó állomány minőségének javítását célzó programokat szerveztünk,
mint pl. : új egyedek vadászati kipróbálását tettük lehetővé, e rendezvények
egyben idegrendszeri vizsgálatot is lehetővé tettek.
GPS-es nyakörv készletünket bővítettük idén egy újabb szettel, melyek a hajtási
szezonban folyamatos használatban voltak. Több mint 25 kutya munkáját
monitoroztuk általuk.
Adományok és az 1% kérésére felhívásokat készítettünk.
Az alapítvány honlapját folyamatosan működtettük, frissíttettük.
Roll-up típusú reklámtáblákat készíttettünk, melyeket kihelyezhetünk a
megvalósítási helyszíneken, rendezvényeken.
Erdélyi kopós szakmai tábort szerveztünk, aminek keretén belül szakmai
előadások, csapatversenyek kerültek megrendezésre.
2016-ban újabb önkénteseket vontunk be az alapítvány munkájába.

Pécel, 2017. május 08.

Mándoky Eszter
Kuratóriumi elnök
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