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BESZÁMOLÓ a 2007. évi tevékenységről 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Óvodai Dolgozók! 

 Alapítványunk belső életében fontos változás, hogy a kuratórium elnöki 
posztjáról Fényes Zsolt 2007. szeptember 30-i dátummal lemondott. Ezúton is
szeretném megköszönni elődöm több éves önzetlen munkáját! A tulajdonosi jogot 
gyakorló óvoda vezetője 2007. október 1-től személyemet kérte fel e feladatok 
ellátására. A cégbírósági bejegyzés 2007. november 16-án emelkedett jogerőre. Az 
Alapítónk a Kuratóriummal egyeztetve jóváhagyta az Alapító Okirat módosítását.
Ebben a legfontosabb változás, hogy a beérkezett támogatásokból a korábbi 50%
helyett 60%-ot támogatásként használhat fel az alapítvány.

De nézzük a nyers számokat! 2007 évi nyitó egyenlegünk: Bank: 17.827 Ft,
lekötött betét: 843.818 Ft.

Alapítványunk életében az óvoda által évente megrendezett Alapítványi Bál
hozza a legnagyobb bevételt, mely 2007. évben 337.000 Ft volt. A Nemzeti Civil
Alapprogram keretében 100.000 Ft-ot kaptunk működési költségekre. Ennek 
felhasználása részben a 2007. évben, nagyobbrészt 2008-ban valósult meg. A
kamatbevételeink a kamatok drasztikus csökkentése miatt éves szinten csupán
29.120 Ft bevételt hozott. Az összes bevételünk 466.120 Ft volt az elmúlt évben.

A kiadások között a támogatások éves szinten 135.880 Ft-ot tettek ki.
Tavasszal 40.000 Ft-tal támogattuk az óvoda működését, melyből készségfejlesztő 
fajátékok kerültek beszerzésre. Télapó rendezvényt ajándékokkal 15.880 Ft
összegben támogattuk és a csoportok év végén 4 * 20.000 Ft támogatást kaptak,
melyet játékok beszerzésére fordítottak. 9.024 Ft-ot az előző évi beszámoló 
megjelentetésére használtunk fel. Egyéb működési költségünk papír-írószer, 
nyomtatvány, postaköltség beszerzésből állt összesen 28.560 Ft összegben. Az év 
során 168.500 Ft-tal növeltük a lekötött betétállományt, így év végén meghaladva
az 1 millió forintot, december 31-én pontosan 1.017.704 Ft egyenleget mutatott. A
bankszámlánkon december 31-én 127.891 Ft-volt.
  Milyen terveink vannak az idén? Az Alapítvány idén először az adók 1%-ának
gyűjtését is elkezdte. Az APEH jelenleg még nem tájékoztatott a pontos összegről, de 
itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy akinek lehetősége van jövő évben az 1% 
felhasználásakor gondoljon a gyermekekre és támogassa őket Alapítványunkon 
keresztül. A kuratórium gondolkozik egy saját honlap létrehozásán. Ennek éves
költsége kb. 10-15eFt lenne, és egész évben elérhetővé válna az alapítvány, de a 
beszámolót is elhelyezhetnénk rajta és akkor mentesülünk a kb. 10eFt-ot hirdetési
költségtől. Másik törekvésünk, hogy minél nagyobb körben ismertessük azt a 
lehetőséget, hogy a támogatások esetén ha a támogató megadja az adóazonosító
jelét a befizetett összeg 30%-át a következő évi adóbevallásban vissza lehet 
igényelni. 5.000 Ft támogatás esetén az állam 1.500 Ft-ot visszaad annak, akinek
van adóalapja. Az idén is pályáztunk a működési kiadásainkra, a pályázatot az 
EPER1 rendszeren már elektronikus úton nyújtottuk be, az NCA ismételten 100.000
Ft-ot hagyott jóvá. A szerződések aláírása megtörtént, az utalás a beszámoló 
elkészítéséig még nem történt meg.
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