TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ
REPORT ON SUPPORT ACCOUNT - GUIDE

A Hunnia Kuvasz Egyesület keretében megvalósuló a tenyésztést és a kuvaszok tartását segítő
támogatások elszámolása az Egyesület elnöksége 2020.09.30-i határozata alapján egyszerűsített
jegyzőkönyvi formulában történik. A személyes és a pályázat adatainak megadása után egy
legfeljebb 300 karakteres leírást szükséges megadni a pályázat felhasználásáról és az
eredményképpen megjelent fejlesztésekre vonatkozóan. Kérjük, hogy a beszámoló legyen tényszerű
és jól követhető! Ezt követően szükséges megadni rövid összesítő formájában a pénz felhasználását.
Ez lehet egy rövid táblázat, vagy felsorolás is. A dátumot és az aláírást ne felejtse el! Minden
támogatás az adott tárgyév december 31. éjfélig kerülhet elszámolásra. Az egyoldalas
dokumentumhoz becsatolhat fényképet, videót, vagy számla másolatot. A becsatolt számlák akkor
fogadhatók el, ha a Hunnia Kuvasz Egyesület; 6763 Szatymaz, II. k. 80/2; 19065753-1-06 adatok
vannak a vevőnél feltüntetve és a megjegyzés rovatba pedig a kedvezményezett neve kerül. Az
eredeti számlákat az Egyesület címére postai úton meg szükséges küldeni. Az elszámolás akkor
érvényes, hogyha a megadott elszámolási időszakban beérkezik elektronikus és postai úton is, és az
elfogadásról visszaigazolást megküldte a HKE Titkársága elektronikusan.
Hunnia Kuvasz Association club support system aims to elevate breeding and the breed’s everyday
life. The reports should be taken and submitted in a simplified accout in accordance with the
decision of HKE Persidency, Sept 30, 2020. Personal data and tender data should be given at first,
then you are asked to create an approx. 300 character description about the completion of the
projekt, including its outcome. The description have to be factual and followable. Afterwards, a
short description as financial report you have to include. We wish to read about the costs of your
projekt in a chart, excell or any other form of listing by your liking. Please, fill the form carefully
with using the correct data! Do not forget to signment! Please note, that all donations require a
report prior to the beginning of the next calendar year. So your reports are due the latest by each
year Dec 31. midnight CET! The forthcoming year supports can be applied for if and only if the
previous year reports get acknolwledgement. After submitting your report to our email address,
iroda@hunniakuvasz.org we sent you an invoice of the acceptance.
HKE Presidency

