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Éves beszámoló a Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány 2015. évi működéséről
1. Helyzetértékelés
Az Alapítvány 2015-ben nyolcadik működési évét kezdte meg. Az Alapító Okirat célkitűzéseinek
megfelelően támogatta a zeneiskolai együttesek munkáját, szükségleteik, eszközök biztosításával,
zeneiskolai hangszerek javításával, ezen kívül tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók területi,
országos és egyéb szervezésű versenyeken való részvételének támogatását. Ennek érdekében
pályázati forrásokat, támogatásból befolyt összeget használtunk föl.
2012 óta az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében az Alapítványhoz kerültek a
zeneiskolai hangszerek, egyéb eszközök. Ehhez kapcsolódóan leltár készült, a hangszereket a
zeneiskola működéséhez használatra adja az alapítvány, illetve gondoskodik azok állapotának
megóvásáról.
2015-ben a Krammer Big Band működési feltételeinek biztosítására támogatást adott az
Önkormányzat, ami több szakmai és eszközbeszerzési teljesítést tett lehetővé.
1.1. Bevételek
- pályázati források
- támogatások, adomány - hangszerjavítási adomány, 1 % SZJA
- saját tőke
1.1.1. Pályázatok
1. Kulturális Közalapítvány – Csömör 200.000,- Ft
Pályázatból megvalósult feladatok:Fúvószenekari tábor Balatonlelle-szállítás, utaztatás, Hangoló
tábor – tábori kellékek, kottaaanyag.
1.1.2. Támogatás
Egyéb adomány: támogatás Krammer Big Band működésre Önkormányzattól: 600 ezer Ft
Tanári koncertek, adományok: 754 ezer FT
1% SZJA – 266.000,-Ft
Pénzügyi műveletek: 3 ezer
Ún. Rendkívüli bevétel: 142ezer (hangszerek átadásából fakadó összeg)
Összes bevétel: 1.965 ezer
1.2. Kiadás
- cél szerinti költség (programok, utazás, nevezési díjak, hangszerjavítás stb.)
- eszközbeszerzések: brácsa, jó minőségű dobfelszerelés, kisértékű eszközök: vonók, húrok,
nádak, fúvókák, gitár és dob tartozékok, kották, zongorahangolás, fuvola, klarinét és
tenorkürt javítás, kottaállványok, Krammer póló – pótlás
- javítás, karbantartás
- adminisztrációs költségek (könyvelés, posta)
824ezer
- reprezentációs költség 97ezer
- -értékcsökkenésből fakadó költség 612ezer
Összes ráfordítás: 1.533 ezer Ft
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Tárgyévi eredmény: 432 ezer Ft
2. Működés
Hivatkozás: egyszerűsített éves beszámoló
Bank
Adatok kerekítve
Nyitó adat: 588.000,-Ft
Pénztár
Nyitó adat: 171.000- Ft
Összesen: 759.000,-Ft

Záró adat: 774.000,- FT

Záró adat: 352.000,- Ft
1.126.000,- Ft

3. Tervek, célok a 2016. évben
- Pályázati források megtalálása, kihasználása.
-

Az Önkormányzattal való együttműködés keretében céltámogatást kapott a Krammer Band
csoport: 600ezer forint összegben + 200ezer táborok utazások támogatására.

-

Alapvető célok szerinti támogatás: versenyek, nevezési díjak, hangszerjavítások,
eszközbeszerzés, zenekari utazások, tábor.

-

Krammer Big Band: CD lemez készítés, egyéb támogatás

-

A Zeneiskola alapításának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi tanári
hangverseny

-

SZJA 1% bevételi forrás biztosítása.
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