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A Kristályforrás Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2017-es esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Kristályforrás Alapítvány 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsíte2 beszámolót és eredménylevezetést állíto2 össze. A
mérleg főösszege 1.540 ezer Ft, a saját tőke 1.540 ezer Ft.
2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Alapítvány 904.175 Ft támogatáshoz juto2 a személyi jövedelemadó 1 %á-ból.
Az 1%-ot teljes egészében a közcélú tevékenységére fordíto2a az Alapítvány. Ebből fedeztük pl. az ÖKO és
Hagyományőrző programok ,rendezvények,versenyek,kirándulások és
Játszóház
költségeit,iskola
honlapjának fenntartását , továbbá több eszközzel ( sportfelszerelések,projektorok,mikrofon ) támoga2uk az
Iskolát.
3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 173 ezer Ft összeggel növekede2. Az Alapítvány
mindig törekszik arra, hogy az ado2 évben kapo2 bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése
érdekében. A tárgyévben erre a célra a kapo2 támogatásokat is felhasználtuk .

4.

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben alapítványunk összesen 482.820 Ft támogatást kapo2 a kerületi ÖnkormányzaFól. Ez 153 ezer
Ft-tal több , mint az előző évben. Ezzel az összeggel a rendezvényeken való részvételeket ( pl. Szent Mihály
napi vásár és Futafok ) támoga2uk.
Magánszemélyektől és adóalanyoktól összesen 520.7850 Ft pénzbeli adományt kaptunk. Ez 293.740 Ft-tal
kevesebb az előző évhez képest. .Ezeket az összegeket könyvjutalmak és táboroztatás támogatására
fordíto2uk, ,illetve az ÖKO programokat támoga2uk.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

-

6.

A kuratóriumi tagok munkájukat társadalmi munkában végzik, ezért
pénzbeli ju2atásban nem részesülnek.

az alapítványtól anyagi

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Kristályforrás Alapítvány célja: a Herman OFó Általános Iskolába járó gyermekek
nevelésének,oktatásának, az oktatás körülményeinek segítése.
Az iskola pedagógiai programjának folyamatos fejlesztését szolgáló tevékenységrendszer
megszervezése:a pedagógiai programban szereplő hagyományőrző és környezeti nevelést segítő
tanórai és tanórán kívüli tevékenységrendszer támogatása.
( Minden tanév elején hagyománnyá vált a XXII. kerület programjába is illeszkedő Szent Mihály
napi vásár megrendezése.)
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A hamisítatlan vásári hangulat megteremtéséhez minden évben más és más fellépőket hívunk meg:
kovács, gólyalábasok, bábszínház, kézművesek, zenekar.
Minden tanévben megemlékezünk iskolánk névadójáról, Herman O2óról. A Herman OFó Napok
keretében az iskola minden tanulója egy napos kiránduláson vesz részt a hagyományőrző és
környezeti nevelést elősegítendő. A kirándulást autóbusszal bonyolítjuk.
Hátrányos anyagi helyzetű tanulóinknak minden évben alapítványunk fedezi a felmerülő
költségeket.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységekben résztvevő egyének és a közösségek által
szerveze2 projektek ( sport,szabadidős programok,kirándulások, erdei iskolák ) anyagi megsegítése.
Sportban sikeres tanulóinkat a versenyek helyszínére való eljutáshoz segítjük hozzá, hiszen a
versenyek országszerte zajlanak.
Az osztályfőnökök gyakran kérik az osztályprogramok megvalósításához hátrányos anyagi
helyzetű tanulók támogatását.
A minden tanév végén megrendezésre kerülő erdei iskolai programoknál, illetve az iskolánk által
szerveze2 nyári táboroknál a nehéz anyagi helyzetben lévő szülők kérik alapítványunk segítségét.

Az alapítvány 2017. évben eleget te2 az alapító okiratban meghatározo2 céloknak.
Az alapítvány 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytato2.
A közhasznúsági jelentést a Herman O2ó Általános Iskola honlapján –www.hermanisk.huIs közzé teszi az Alapítvány.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Kristályforrás Alapítvány kuratóriuma 2018.05.31.-ei dátummal elfogadta.

3

