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BEszÁMoLó
szÁMVlTELI
Alapítvány2015. évben
A kettős könyvvite|tvezető ,,Velemjáró,,
gazdá|kodásáróla számvitelitörvénynekés a kapcsolódó e|őírásoknak
évesbeszámolótá|lítottössze. A mérleg
megfele|veközhasznúegyszerűsített
főösszege 463 eFt, a saját tőke 463 eFt. A részletöskimutatásje|entésünk
mely a mér|egből és a közhasznú szervezeti
1.sz.mel|ék|ete,
adatokbó|á||.
mutatásból,valami nt tájékoztató
e redményki

tt.

rÁuocnTÁs FELHAszNÁLAsÁnól
n rölrsÉcvETÉst
KIMUTATÁs
A ,,Velemjárő,,A|apítvány2015. év folyamán nem kapott kö|tségvetési
támogatást.

ttl.

KAPcsoLATosK|MUTATÁS
VAGYoNFELHAszNÁnssru
Bevételek
Az évet463 eFt
A 2015-ös évbena kiadásokmeghaladtáka bevéte|eket.
zártaaz a|qpítvány.
pénzkészlette|,
és285 eFt veszteséggel
Az A|apítványösszes bevéte|e2015-ben 9.097 eFt volt. Bankkamat
bevéte|.
fomájában].eFt volt az e|számo|t
A célmegjelö|ésné|kü|i8.637 eFt bevételbő|8.257 eFt érkezett
és 380 eFt gazdálkodó szervezetektől.Az SZJA t%
magánszemé|yektő|,
459 eFt kerü|tjóváírásra.
felaján|ásokból
Kiadások
összes kiadása2015-ben9.382eFt vo|t.
Az Alapítvány
kapcso|ódóan9.255 eFt került kifizetésrea
Közhasznútevékenységhez
Magyar ReformátusCursil|oMozga|omtagjai á|taI szervezettCursil|os
hétvégékre.
A működési kö|tségek I27 eFt-ot tettek, melyek a könyvelési díjbó|,
tevődnekössze.
szoIgáltatásbóI
ésegyéba nyagjelIegű
bankköltségből
BevéteIek
GazdáIkodó szervezettőlkapott tá mogatás
kapott tá mogatás
M agánszemélvektől

szJAt%

Kapottbankikamat

összesen;

tsszeg(Ft)
380.000
8.257.000
459.000
1.000

9.097.000

Kiadások
kapcso|ódóráfordítás
Közhasznútevékenységhez
Működésikö|tség
Ebből konyvelésidíj
Ebből bankköltség
Ebből anyagjellegűszolgóltatós

összesen:

tsszeg (Ft)
9.255.000
r27.OOO
90.000
35.000

2.000
9.382.000

tv. cÉLszERlNTl JUTTATÁsoK KtM UTATÁSA
járó,, Alapítvány2015-ben,t2 alka|ommaltámogattaa Magyar
A ,,Ve|em
ReformátusCursi||oMozgalomtagjaiá|taIszervezettcursil|otanfo|yamot,
(o4.16-19,1'L.19-22),Nyár|őrincen(04.16-19,10.
me|yekBalatonszárszőn
Berekfürdőn(05.t4-t7,11. 05-08),
o1-o4),Monosz|ón(05.07-to,10.22-25),
(09. 17-20),Sza|afőn(10.08-11)
Terényben
Püspökszentlászlón(o7.16-19),
ésAggtelken(10.08-11)kerültekmegrendezésre.
vehettek részta háromnapostanfo|yamon,
A résztvevőktérítésmentesen
ezért a Ve|emjáró A|apítványtámogatást nyújtott a tanfolyamokhoz
kapcso|ódóel|átásra,ezen be|ü | szá||ásra,te rembérletre,étkeztetésre.
lefektetettcéloknakmegfelelőentörtént
az a|apszabá|yban
A tevékenység
értékelhető.
éseredményesnek
V.

Ált.lqtvtl
szERWőLELKÜL9NíTETT
A KözPoNTtKolTsÉevrrÉs|
pÉruznnPTóL,
TELEPÜLÉs|
öruronuÁruvznrrót,rlsggBsÉGI
A HELYI
usalró l
K TÁRsU
ÖNKoRMÁNYzATo
örvronuÁruyznrróL,A TELEPÜLÉst
TÁMoGArÁsruÉnrÉre
KAPoTT
szERVE|TőL
ÉsrulruoezEK
A Velemjáró A|apítványa címbenje|zettszervektő|20Il-2015 időszakban
támogatásban.
nem részesü|t

V|.

JUTTATÁsor
NYÚJToTT
vEzETőT|szTsÉGV|sELő|NEK
Az ALAPíTvÁruy

összger
ÉnrÉxr,

A

Velemjáró

A|apítvány kuratóriumának e|nöke

és

tagjai,

etnöke éstagjaife|adatukat
fe|ügye|őbizottságának
önkéntesen,társadaImi
juttatásban,kö|tségtérítésben
munkábanvégzik,ezértdíjazásban,
a 2011'2oI5. időszakban nem részesÜ|tek
sem természetben,sem pénzbeli
formában.

vll.

KözHAszruÚrrvÉrENYsÉGÉnől
Az ALAPíTvÁruy
szóló növlo TARTALMl
BEszÁMoLó
Az Alapítványtaz a|apító2007. május 29-énke|talapítóokirattaIhozta|étre.
a közhasznúszervezetekrőlszó|ó 1997.éviCLV!.törvény26. s.Az A|apítvány
végzi:
ának c) pontjábanfelsoro|talábbiközhasznútevékenységeket
. Az a|apítvány
a keresztyén
vaIlásikultúra
értékeinek
megóvásaérdekében
tevékenykedik,megva|ósítvaezze| a ku|turá|isörökség megóvása
(5.,6. pontok).
kifejtettközhasznútevékenységet
érdekében
o Egészségmegőrzés,betegségmege|őzés, gyógyító-, egészségÜgyi
(1.pont).
rehabiIitációstevékenység
. oktatási ésismeretterjesztési
folytat(a.pont)
tevékenységet
o A magyarországi
nemzetiésetnikaikisebbségekke|,
va|aminta határon
kapcso|atos
közhasznútevékenységet
fejt ki (13.pont).
tú|imagyarsággaI
o A nemzetiku|turális
(7.pont)
műem|ékvéde|em
örökség védeIme,
a keresztyénhagyományokonalapu|ónemzeti
Az alapítványfő célkitűzése
és vaIlásosértékekápo|ása,gondozása.A reformátushit, a keresztyén
Magyarországon.A
terjesztéseés elmélyítése
értékrendmegismertetése,
irányu|ó egészségfejIesztési
és
leIki egészségvédelmére/megőrzésére
programok.
megelőzési
További céljaifigye|emmeIkísérnia határon túli reformátusmagyarság
é|etkörÜlményeit
éstámogatástkívánnyújtani
számukra;valamint
helyzetét,
i|letve
az a|apítványtámogatni kívánjareformátus épületekfe|újítását,
m űködését.
i ntézmények
2015-benvá|laIkozási
tevékenységet
nem folytatott.
A Ve|emjáróAlapítvány

Kelt:Budapest,201'6.május24.

.)l
!iI
-L-/',|
.........,/.t&M.......1...*.\..
A kuratóriumképvise|ője

