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l' SZÁMV|TELI BEszÁMoLó

A kettős könywite|t vezető ,,Ve|emjáró,, A|apítvány 201'6. évben

gazdá|kodásáról a számvitel i  t örvénynek és a kapcso|ódó e|őírásoknak
. megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót á|lított össze. A mér|eg

főösszege 1'.824eFt, a saját tőke 1.824 eFt. A rész|eés kimutatás jelentésÜnk

1.sz.mel lék|ete, mely a mér|egből és a közhasznú szervezeti

e red ményki m utatásbó|, va |a mint tájékoztató adatokból á l l .

tt. KIMUTATÁs n rölrsÉavETÉsl rÁuoenrÁs rewAszNÁLAsÁnól
A ,,Velemjárő,, A|apítvány 20t6. év fo|yamán nem kapott költségvetési

támogatást.

|||. VAGYoNFELHAszNÁnssnl KAPcsoLATos KlMUTATÁS

BevéteIek

A 2016-os évben a bevéte|ek megha|adták a kiadásokat. Az évet 1.824 eFt

pénzkészlette|, és 1.361 eFt nyereségge| zárta az alapítvány.

Az A|apítvány összes bevéte|e 2016-ban 12.320 eFt vo|t.

A célmegje|ö lés né|kÜli 11.606 eFt bevéteIbő| 10.553 eFt érkezett

magánszemé|yektő|, és ]..053 eFt gazdálkodó szervezetektő|. Az SZJA I%

felaján|ásokból 7t4 eFt került jóváírásra.

Kiadások

Az Alapítvány összes kiadása 2016-ban 10.959 eFt volt.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 1a.7o6 eFt került kifizetésre a

Magyar Református Cursi||o Mozga|om tagjai á|taI szervezett CursiI los

hétvégékre.

A működési kö|tségek 253 eFt-ot tettek, me|yek a könyve|ési díjból,

bankkö|tségből és egyéb a nyagje||egű szolgá|tatásbó| tevődnek össze.

Bevéte|.ek összeg (Ft)

Gazdá|kodó szervezettő| kapott támogatás 1.053.000
Magá nszemélvektől ka pott tá mogatás 10.553.000
szJAr% 71,4.000
Osszesen: 12.320.000



tv.

Kiadások Összeg (Ft)

Köz ha szn ú tevé ke nvséghez ka pcsolódó ráfo rd ítá s 1_0.706.000
Működési kö|tség 2s3.000

Ebből könyvelési díj 1-s0.000
Ebből bankkoltség 46.000
Ebből a nya gjel le g (i szol g ó ltatós 57.000

összesen: 10.959.000

cÉl szrntNTl J UTTATÁSoK KIMUTATÁsA

A ,,Ve|emjáró,, Alapítvány 2016-ban, 14 alkalommaI támogatta a Magyar

Református Cursi||o Mozga|om tagjai áltaI szervezett cursi||o tanfo|yamot, me|yek

Ba |atonszá rszón |\02,L8-2t, 04.t4-I7, LI.L7 -20\, Nyá r|őri ncen (04. L4-L7, 1.0.06-

09), Monosz|ón (05.26-29, 10.06-09), Berekfürdőn (03.31.-04.03, 11..10-1.3),

Püspökszent|ász|ón (o7.L4-L7), Terényben (09.08-11), Szalafőn (09.22-25) és

Aggte I ken (03'L7 -20, I0.27 -3o) ke rÜ |te k m egre n d ezésre.

A résztvevők térítésmentesen vehettek részt a háromnapos tanfolyamon, ezért a

Velemjáró A|apítvány támogatást nyújtott a tanfo|yam.okhoz kapcso|ódó e||átásra,

ezen be|ül szállásra, terembér|etre, étkeztetésre.

A tevékenység az alapszabá|yban lefektetett cé|oknak megfe|e|ően történt és

eredményesnek értékeI hető.

A KözPoNTl KöLTsÉGVETÉS! sZERVTőL, ELKÜ LöN írrrr Álnnn t pÉ ruzRnptol.,
A H ELY! öru ronnnÁruvznrróL, KlsEBBsÉel rrupÜlÉsl öruronnnÁruYzRttót, R
TELE PÜ LÉsl öN KoRMÁNYZAToK TÁRSU lÁsnlról És tvtl ru orzE K szE RVE|TőL
KAPoTT TÁMoGATÁs ru ÉnrÉrr

A Ve|emjáró A|apítvány a címben jelzett szervektől 20L2-2oL6 időszakban nem

részesült tá mogatásba n.

Vl. Az ALAPíTVÁtvv vrzeTő TlszTsÉevlse lőlNEK NYÚJToTT JUTTATÁsor ÉRtÉrr,
összrcr

A Ve|emjáró A|apítvány kuratór iumának elnöke és tagjai ,  fe|ügye|őbizottságának

elnöke és tagjai  fe|adatukat önkéntesen, társadaImi munkában végzik, ezért

díjazásban, juttatásban, k ö|tségtérítésben a 20L2-2oL6. időszakban nem

részesü|tek sem természetben, sem pénzbel i  formában'

V.



vil. Az ALAPíTVÁruv rözHnszruÚ rrvÉrrnvsÉe Énől szóló növlo TARTALM|
erszÁ]Moló

Az A|apítványt az a|apító 2007 . május 29-én ke|t a|apítófokiratta| hozta |étre.

Az A|apítvány a közhasznú szervezetekrő| szóló 1997 ' évi CLV|. törvény 26. S.-ának

c) pontjában fe|sorolt a|ábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

o Az a|apítvány a keresztyén va||ási ku|túra értékeinek megóvása érdekében

tevékenykedik, megva|ósítva ezze| a ku|turális örökség megóvása érdekében

kifejtett közhasznú tevékenységet (5., 6. pontok).

o Egészségmegőrzés, betegségmege|őzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység (1.pont).

o oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet fo|ytat (4.pont)

o A maByarországi  nemzet i  és etnikai  k isebbségekke|, valamint a határon tú|i

magya rságga I ka pcsoIatos közh aszn ú tevéke nységet fejt ki ( 13. pont).

r  A nemzet i  ku|turá| is ö r ökség védelme, műemlékvédelem (7'pont)

Az aIapítvány fő cé|kitűzése a keresztyén hagyományokon alapuló nemzeti és

va||ásos értékek ápo|ása, gondozása. A református hit, a keresztyén értékrend

megismertetése, terjesztése és e|mélyítése Magyarországon. A |e|ki egészség

védelmére /megőrzésére irányu|ó egészségfejlesztési és mege|őzési programok.

További cé|jai figye|emme| kísérni a határon tú|i református magyarság he|yzetét,

életk örÜ|ményeit  és támogatást kíván nyújtani számukra; va|amint az a|apítvány

tá m ogatn i kívá nja reform átus é pü lete k fe| új ítását, i l Ietve i ntézm ények m űködését.

A VeIemjáró A|apítvány 2016-ban vá||aIkozási tevékenységet nem folytatott.

Ke|t: Budapest,  2017. május 16'

A kuratór ium képvise|ője


