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A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért KKKA 

Közhasznúsági jelentése 

a 2012. üzleti évről 

 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány a 

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 

beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 52 113 ezer Ft, a saját tőke 51 743 ezer 

Ft. A részletes kimutatást a mellékelt beszámoló tartalmazza, mely áll a mérlegből és 

a közhasznú szervezet eredmény kimutatásból. 

 

 

2. AZ ALAPÍTVÁNY BEVÉTELE 

Tárgyévben az Alapítvány 17 631 ezer Ft Szja 1% kiutalást kapott, magánszemélyektől 

pedig további 82 ezer Ft felajánlást. A kapott támogatásokat  és azok felhasználását 

részletesen a kiegészítő melléklet mutatja be. 

 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket 

közhasznú céljainak elérése érdekében fel is használja. A vagyon felhasználását 

részleteiben a kiegészítő mellékletben mutatjuk be. 

 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Alapítványunk nem nyújtott támogatást, így e soron továbbra sem történtek 

kifizetések. 

 

 

5. AZ ALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, 

ILLETVE ÖSSZEGE 

Az alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nincsen. A vezető tisztségviselők 

társadalmi munkában látják el feladatukat. 
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6. A KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ RÖVID 

TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

6.1 Az alapítvány kapcsolatai, helyzete 

Együttműködünk az önkormányzattal, mint tulajdonossal, és Kuli Bálinttal a 

Veresegyházi Medveotthon Kft igazgatójával , illetve csapatával, mint üzemeltetővel. 

A magunk részéről a kapcsolatot jónak, gyümölcsözőnek ítéljük. 

Hirdetésre, reklámra nem költöttünk. Az alapítványhoz befolyt 1%-os támogatások 

lecsökkentek, ami összegfüggésbe hozható a jelenlegi, nehéz gazdasági helyzettel. 

 

6.2 Az alapítvány tevékenységével megvalósult fejlesztések 

 

A 2012. évben elkészült egy fából faragott sas szobor, melyet a kilátó tetején 

helyeztünk el, hogy megvédje a látogatókat az oda telepedő madársereg 

kellemetlenségeitől. 

 

 

7. Az alapítvány 2013. évi  tervezett beruházásai 

 

A területen található farkas kifutó, valamint a kilátó környékére térkő-burkolat 

lefektetését már a 2012-es évben megkezdtük, tervezzük ennek befejezését hogy a 

látogatók a téli időszakban is zavartalanul megközelíthessék őket. 

 

Szintén megkezdtük még 2012-ben a „Kósa-ház” felújítását, ahol mind a látogatók, 

mind az ide kiránduló iskolai csoportok számára fogunk szervezni természetvédelmi-, 

természetismereti-, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos-, és kézműves 

foglalkozásokat, táborokat. 

 

Továbbra is a tervek között szerepel az állatkerti minősítés megszerzése. 

 

 

 

Veresegyház, 2013 május 30. 

az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 


