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BESZÁMOLÓ a 2017. évi tevékenységről 

Tisztelt Szülők, Meghívottak, Óvodai Dolgozók! 

Alapítványunk az elmúlt évben is részesült a Személyi jövedelemadó 1%-
ából. 2016-ban a NAV 64.142 Ft-ot utalt át, melyet ezúton is szeretnék minden
felajánló részére megköszönni. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
akinek lehetősége van, az adója 1%-ával gondoljon a gyermekekre és 
támogassa őket Alapítványunkon keresztül. A kapott támogatás teljes összegét 
az óvodára és a gyermekekre fordítjuk.

Alapítványunk életében az óvoda által évente megrendezett Alapítványi
Bál hozza a legnagyobb bevételt. A XX. Alapítványi Bál átadott bevétele
485.000 Ft volt.

A bankszámla kamatbevétele éves szinten 20 Ft bevételt hozott.
Az összes bevételünk 549.162 Ft volt az elmúlt évben.

A szervezetünk kiadásai között a támogatások a legjelentősebb tétel, 
mely éves szinten 58.880 Ft-ot tettek ki. A fenti összegből támogattuk a 
februári bábszínház költségét, valamint gyermek fejlesztő könyv és az 
óvodások részére „Jöjj el Mikulás!” kifestőkönyv került beszerzésre. 

Működési kiadásunk a honlap fenntartási költsége volt a kétéves 
kedvezményes hosszabbítás 27.203 Ft volt.

A tartalékalapba a kamatok megszűnése miatt nem történt lekötés. 
Bankköltségünk a nonprofit számlacsomagban 4.343 Ft volt.

Bankszámlánk december 31-i záró összege: 868.072 Ft volt.

Az év során 404.000 Ft lekötése még nem történt meg a kamatok
megszűnése miatt, de az összeget elkülönítetten kezeljük. A lekötött
betétállományt, így az év végén kamatokkal (346 Ft) együtt 2.731.212 Ft
egyenleget mutatott.

Az Alapítvány 2007 óta működteti honlapját http://www.oviszakoly.hu néven.
Ezen honlapon teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek és jelentetjük meg
az éves beszámolónkat is.

Milyen terveink vannak az idén?
Az Alapítványunk szervezeti átalakítása zajlik az új Polgári

Törvénykönyvnek megfelelő Alapító Okirat benyújtásával a megyei bíróság 
részére. A jóváhagyással egyidőben az Alapító óvodával összhangban az 
Alapítvány neve is módosulni fog, „ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODÁÉRT
ÉS ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEKÉRT” névre. Az Alapítvány továbbra is számít a
személyi jövedelemadóból az 1%-os bevételre. A honlapunkon a
támogatáshoz szükséges legfontosabb adatok folyamatosan elérhetőek.  

Fontos törekvésünk továbbra is, hogy támogatások gyűjtésével 
növeljük az Alapítvány bevételeit.
K. m. f.
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